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Lépésről lépésre a biztonságos Miskolcért 
Egy Miskolchoz hasonló 
adottságokkal rendelkező 
nagyvárosban nyilván nem 
lehet gyors csodákban re-
ménykedni a közbiztonság 
területén, az átgondolt, szisz-
tematikus építőmunka el-
kezdése azonban már égető-
en fontos volt 2010-ben. 

A városvezetés 2010 óta számos 
lépést tett a közbiztonság javítá-
sa, az „élhető, biztonságos város” 
megteremtése érdekében. Megnö-
velték a közterület-felügyelők lét-
számát, elkezdődtek a rendszeres 
hatósági ellenőrzések és megszűnt 
a járadékok utcai, közterületi kifi-
zetése. Múlt év szeptember elején 
húsz rendőr és közterület-felügye-
lő kezdte meg vegyes járőrszolgála-
tát a közrend erősítése érdekében. 

» cikkünk az 5. oldalon

„Lenyomtuk az adósságot”

Óriásplakátokon tudatja a polgármesteri hivatal, hogy Miskolc adós-
ságállományából mintegy 25 milliárd forintot vállal át az állam, ami 
a teljes adósság hetven százaléka. Arról, hogy mit jelent ez a minden-
napokban, s milyen hatással lesz az önkormányzat gazdálkodására, 
sajtóreggelin számoltak be csütörtökön a városi vezetők.

» részletek a 3. oldalon

„Nincs aszfaltozási ügy” 
Pert nyert a Blikk Miskolc 
polgármestere ellen: a Fő-
városi Törvényszék eluta-
sította Kriza Ákos helyre-
igazítás iránti kérelmét, az 

utcáját érintő aszfaltozás 
ügyében. Miskolc polgár-

mestere a döntésre úgy re-
agált: a tényeket a bíróság 
sem írhatja felül, fellebbe-
zést nyújt be az elsőfokú, 
nem jogerős ítélet ellen.

» részletek a 3. oldalon

Selyemrét: új medencék, új bejáratok
A közelmúltban új kivite-
lezővel újraindult strand-
bővítés mellett öltözőkkel, 
zuhanyzókkal, vécékkel bő-
vülhet a Selyemréti Strand-
fürdő június 30-áig. 

Az erről pénteken tartott sajtótá-
jékoztatón Katona Ferenc leszö-
gezte, a körzet önkormányzati 
képviselőjeként elkötelezett azzal 
kapcsolatban, hogy a megújult, ki-
bővített Selyemréti Strandfürdő 
mielőbb megnyíljon.

– 2010 őszén egy rozsdásodó 
tábla jelezte a fürdő épülete mel-
lett, hogy itt családi fürdő épül. 

Akkor azt gondoltuk, hogy ez egy 
előkészített fejlesztés, és nekünk 
csak befejezni kell azt. Tévedtünk, 
nagyon sok munka volt abban, 
hogy egyáltalán a projekt elindult, 
de a városvezetés célja végig az 
volt, hogy egy jó minőségű stran-

dot építsünk fel itt a Selyemréten 
– mondta az önkormányzati kép-
viselő. Mint hozzátette, kiderült, a 
kibővített strand június végi meg-
nyitásához további fejlesztésekre 
lesz szükség.

» folytatás a 3. oldalon

Régiós központ 
Miskolcon folytatódott a Ma-
gyar Röplabda Szövetség (MRSZ) 
konzultációsorozata. A csütör-
töki fórumon Tóth Tamás elnök 
bejelentette, régióközpontok ki-
alakításában gondolkoznak az év 
második felében, Észak-Magyar-
országon pedig Miskolc lenne ez a 
város női vonalon, s új, multifunk-
cionális terem is épülhet majd a 
megyeszékhelyen.

Az irányvonalakkal kapcsolatban 
Tóth Tamás kiemelte, tömegesíteni 
szeretnék a sportágat, minél több fi-
atalt bevonni, emellett erősítenék az 
iskolai és egyetemi vonalat, s régió-
központokat alakítanának ki.

» folytatás a 9. oldalon

SzíneS 
ünnepváráS
egyszerűen és olcsón is lehet szép 
hímes tojásokat és lakásdíszeket 
készíteni húsvétra.  
életmód | 7. oldal

a Macik 
éS a cSoda
Miskolcon rendezik a jövő héten 
a jégkorong Magyar kupa négyes 
döntőjének helyosztóit.  
sport | 9. oldal

TiSzTa vizeT 
a „békának”
tisztán szeretne látni a kocso-
nyafesztivál ügyében a Fidesz és a 
kdnp frakcióvezetője.  
a város | 2. oldal

Egy vígjáték, egy ellenszínmű

Premierekkel készült a hétvégé-
re a Miskolci Nemzeti Színház, hi-
szen pénteken, a Kamarában a 
Játszd újra, Sam! című vígjátékot 
mutatták be, szombaton pedig a 
Játékszínben A kopasz énekesnő 
premierjét tartják majd.

Woody Allen nagysikerű vígjá-
tékának miskolci színházi elő-
adását Béres Attila rendezte, 
míg A kopasz énekesnő című 
abszurd drámát Keszég László 
viszi színre. 

A világ egyik legsikeresebb víg-
játékában Görög László alakítja a 
főszerepet, a ’40-es évek férfiide-
álját, Humphrey Bogartot pedig 
Zayzon Zsolt formálja meg.

A kopasz énekesnő szomba-
ti bemutatóján pedig újra láthat-
ja a közönség a színpadon Kocsis 
Pált és Ullmann Mónikát is, akik 
egy angol házaspárt alakítanak. A 
fergeteges nyelvi humorral meg-
írt ellenszínmű ma már megke-
rülhetetlen klasszikus alkotásnak 
számít.                           K. J. | fotó: J. Á.

A remény ünnepe
A rendkívüli időjárás miatt csak 
két nappal később tudta megün-
nepelni Miskolc az 1848-as for-

radalom 165. évfordulóját. A ha-
gyományoknak megfelelően az 

avasi emlékhelyek megkoszorú-
zásával kezdődött, majd a Petőfi 

téren, illetve – huszárok felvezeté-
sével – a belvárosi 48-as emlék-

helyeknél folytatódott a március 
17-ei megemlékezés. Az ünnepi 
beszédeket és a műsort a Művé-

szetek Házában tartották meg.
» összeállításunk a 4. oldalon

Alkatrészekre 
várnak a buszok
A hét végén menetrendszerűen jár-
nak majd az MVK járatai, de a jövő 
héten még számítani kell reggeli és 
kora délutáni járatkimaradásokra 
Miskolcon. 

A múlt heti rendkívüli időjárás mi-
att nagyon sok autóbusz hibásodott 
meg egyszerre. A kerekek által fel-
hordott és lefagyott hó miatt fon-
tos alkatrészek sérültek meg, egye-
bek mellett a buszok csuklóinak 
merevítői és a burkolatok. Az új al-
katrészeket megrendelték, de azok 
legyártása és szállítása jelenleg is fo-
lyamatban van. Számos járműben 
keletkezett beázás, zárlat, a javítás 
csak lassan tud haladni. 

» cikkünk a 3. oldalon



a város lapja

MiNap

2013. március 23. | 12. hét | X. évfolyam 11. szám

2  krónika 

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Keszténé Kiss Jolán ügyvezető | felelős szerkesztő: Molnár Péter. | Hirdetésfelvétel: MIPRODUKT Kft.  tel.: 46/501-420, hirdetes@miprodukt.hu.  
Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ: 46/503-501/100. | Nyomda: Lapcom Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.,  tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200,  
e-mail: info@mikom.hu. Ügyelet: 70/375-0308. | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes. 

Miskolci Napló
a város lapja

Március 16. | szoMbat

Kutya vacsorája. A Kutya vacsorája 
címmel, „Segítsetek, hogy mi is segít-
hessünk!” mottóval jótékonysági estet 
rendezett a Miskolci Állatsegítő Ala-
pítvány. A bevételből a férőhelyeket 
szeretnék bővíteni.

Megújult az Operabál. Megújult az 
Operabál: új szervezőcsapat, új ötle-
tekkel, új környezetben rendezte meg 
a régi és új közönségnek.

Március 19. | kedd

Oltási szezon. Megkezdődött, és áp-
rilis végéig tart a veszettség elleni kö-
telező eboltás Miskolcon. A szabályok 
szerint már csak azok az állatok kap-
hatnak a vakcinából, amelyek rendel-
keznek azonosító mikrochippel. 

Családban a helyük. Országos In-
tegrációs Konferencia-sorozatot indí-
tott „Minden gyermeknek családban 
van a legjobb helye!” címmel az Ágota 
Alapítvány és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Szociális, Család- és 
Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága, 
melynek 17. állomása Miskolcon volt. 

Presserék A padláson. A padlás 
című darab előadásán a közönség so-
raiban foglalt helyet a szerzőpáros, 
Presser Gábor és Sztevanovity Dusán 
is. A két művész elégedett volt a szö-
veggel és a felújított zenével is. 

Március 20. | szerda

Összbírói értekezlet. Éves összbírói 
értekezletet rendezett a Miskolci Tör-

vényszék a megye bírái számára. Az 
eseményen jelen volt Handó Tünde, 
az Országos Bírósági Hivatal elnöke 
is, aki elmondta: a Miskolci Törvény-
szék az egyik legnagyobb létszámú és 
legnagyobb ügyforgalmú hivatal az 
országban, ezért az itt dolgozók mun-
kája meghatározó a térségben. 

Március 21. | csütörtök

microCAD. 27. alkalommal rendez-
te meg a microCAD Nemzetközi Tu-
dományos Konferenciát a Miskolci 
Egyetem. A kétnapos rendezvényen 
a szekciókban elhangzó 192 előadás-
ból 56 előadást külföldi előadó tartott.

Pénz, de honnan? A régiók fejlesz-
tésére koncentrál az Európai Unió a 

következő, 2014–2021-es pénzügyi, 
támogatási ciklusában. Ezért tartott 
konferenciát kis- és középvállalatok-
nak, illetve önkormányzatoknak a Re-
gionális Fejlesztési Holding és a Piac 
& Profit Miskolcon.

Világnap. A rasszizmus ellen szer-
vezett programot a Miskolci Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat. Márci-
us 21-e a faji megkülönböztetés elle-
ni nemzetközi küzdelem napja, ezért 
éppen erre az időpontra szervezte a 
roma közösség a programokat, töb-
bek között filmvetítést és beszélgeté-
seket. 

Elfogták az elkövetőket. Lakásá-
ban öltek meg egy hatvanéves fér-

fit március 20-án délután Lyukóban. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság nyomozói a 
bejelentéstől számított kilenc órán be-
lül beazonosították, elfogták és bűn-
ügyi őrizetbe vették a bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsítható helyi fia-
talembereket – a 18 éves K. Alexet és 
16 éves fiatalkorú társát –, valamint 
az ügyben harmadik, bűnpártolással 
érintett, 19 éves G. Richárdot. Az ügy-
ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Osztálya emberölés bűntett elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt in-
dított büntetőeljárást és előterjesztés-
sel él az ügyészség felé a gyanúsítottak 
előzetes letartóztatásának indítványo-
zása érdekében.

Föld órája. Csatlakozzunk a Föld 
órája mozgalomhoz minél többen, 
hívjuk fel együtt a klímaváltozás ve-
szélyeire a figyelmet – erre kéri a 
miskolciakat Kriza Ákos polgármes-
ter. Arra buzdítják a miskolciakat, 
hogy minél többen regisztráljanak 
a www.foldoraja.hu oldalon márci-
us 23-án este fél 9-ig, hogy a miénk 
lehessen a Föld órája fővárosa cím. A 
város egy órára az avasi kilátó, a diós-

győri vár világítását kapcsolja le, va-
lamint a Palóczy utca, Szemere kert 
LED-es világításának szabályozásá-
val csatlakozik az akcióhoz.

Formációs. Korábban nem látott 
nagy versenyre van kilátás a szerve-
zők szerint a 38. Nemzetközi Formá-
ciós Táncfesztiválon, melyet szom-
baton rendeznek meg a Miskolc 
Városi Szabadidőközpontban. 

röviden ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Székely zászló
Egy Székelyföldön készült, onnan hozott zászlót tűz-
tek ki csütörtökön délelőtt az Andrássy Gyula Szakkö-
zépiskolában. 

– Intézményünk sikeresen pályázott a Rákóczi Szö-
vetség március 15-ei, diákutaztatási programjára, 
így nemzeti ünnepünkön a sepsiszentgyörgyi Pus-
kás Tivadar Szakközépiskolába látogathatott az is-
kola 30 diákja és több tanára – tájékoztatott Molnár 
Péter igazgatóhelyettes. 

A vendéglátóktól egy eredeti székely zászlót is ka-
pott az Andrássy szakközépiskola, amelyet ünne-
pélyes keretek között tűztek ki az intézményben, a 
névadó szobránál. Kovács János igazgató köszön-
tőjében utalt rá, hogy a zászló az egyetlen székely 

családból származó erdélyi fejedelem, Székely Mó-
zes 1601-ből ismert zászlaja – égszínkék mezőben 
arany csík – alapján készült. A székely szimbólu-
mok, a nap-csillag és a hold láthatók. A nyolcágú 
nap-csillag nyolc székely szék egységének is a jelké-
pe, a telőben lévő hold pedig a hit, remény, bizako-
dás szimbóluma.                                 Sz. S. | fotó: F. K. Cs.

» Kovács László (KDNP) és Seresné Horváth Zsu-
zsanna (Fidesz) | a 20-as, illetve 18-as számú önkormányzati válasz-
tókörzet képviselője lakossági fórumot tart március 25-én, hétfőn délután 
5 órától az Ady Endre Művelődési Házban. A fórum témái: közrend, közbiz-
tonság, közösségi közlekedés. Meghívott vendégek: Kriza Ákos polgármester; Bogyai Ferenc városi 
rendőrkapitány; Molnár József, a Diósgyőri Rendőrőrs parancsnoka; Miklós Béláné, a Hatósági Főosz-
tály vezetője; Kovács László Csaba, a Közterület-felügyelet vezetője; Vassné Papp Nóra közrendvédel-
mi referens; Szőnyi Péter, a Zöld Nyíl projekt igazgatója; Angyal László, az MVK Zrt. osztályvezetője; 
Csengő Péter, az MVK menetrendi főmunkatársa; Rogosz Sándorné városüzemeltetési osztályvezető; 
Lévai István közlekedési referens.

» Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) | a 16. számú választókörzet ön-
kormányzati képviselője lakossági fórumot tart március 25-én, hétfőn délután 5 órától a 
Komlóstetői Általános Iskolában (Olvasztár u. 1.), és április 2-án, délután 5 órától a Vas-
gyári u. 24. sz. alatti Közösségi Házban. Meghívott vendégek: Kovács László Csaba (Köz-
terület-felügyelet), Beke Tibor (Városgazda Kft.), Soltész Péter (Városüzemeltetési osztály), Soltész 
Csaba (Vasgyári rendőrőrs), Turzó László (MIVÍZ Kft.). 

» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart 
április 3-án, szerdán délelőtt 11 órától a Jobbik miskolci irodájában (Széchenyi u. 52. 
sz.).

fórum, fogadóóra ››››››››››››››››››››››››››››››

Tiszta vizet a „fesztiválpohárba” !
Kocsonyafesztivál: öntsünk tisz-
ta vizet a pohárba! – ezzel a cím-
mel tartott sajtótájékoztatót Kiss 
János, a Fidesz és Molnár Péter, a 
KDNP frakcióvezetője.  

Kiss János frakcióvezető el-
mondta, a tájékoztatójuk ap-
ropója a helyi médiában a 
napokban megjelent írás a Ko-
csonyafesztiválról, melyben 
olyan információkat foglaltak 
össze, amelyekkel kapcsolato-
san a politikai reakció elkerül-
hetetlen.

– Először is el kell oszlat-
ni egy általános tévhitet a ren-
dezvénnyel kapcsolatban. A Ko-
csonyafesztiválhoz Miskolcnak 
sem jogi, sem szervezési vonat-
kozásban nincsen köze. A vá-
ros a programokba beleszólni 
nem tud, és a város nem tulajdo-
nos a fesztiválhoz kötődő számos 
szervezet egyikében, így a „Több, 
mint legenda...” Nonprofit Kft.-
ben sem, melynek felszámolását 
a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium nyilvános cégin-
formációs rendszere szerint feb-
ruár 25-ével megkezdték – hang-
súlyozta Kiss János.

Kiemelte, januárban a főszer-
vezők és az önkormányzat által 
aláírt szándéknyilatkozat szerint 
a közös szervezés érdekében kö-
zös tagságú gazdasági társaságot 
hoztak volna létre úgy, hogy an-
nak Miskolc többségi tulajdono-
sa lett volna, és a fesztivál meg-
rendezéséhez szükséges név- és 
egyéb használati jogokat meg-
kapta volna a közös társaság.

– Abban bíztunk a szándék-
nyilatkozat aláírásakor, hogy ez-
zel a Kocsonyafesztivál ügye vég-
re nyugvópontra kerül, de sajnos, 
egyáltalán nem így történt. Saj-
nos, ez a társaság a mai napig 
sem tudott létrejönni – szögezte 
le Kiss János.

Molnár Péter, KDNP-s frak-
cióvezető kiemelte, a város jó 
szándékait kifejezendő, az utób-

bi ténytől függetlenül 2013-ban 
mintegy 130 millió forint érték-
ben támogatta a fesztivált.

– Ezúton kérjük is Miskolc 
jegyzőjét, hogy a fesztivál lezárá-
sa után, immár minden informá-
ció birtokában készítsen tételes 
kimutatást a támogatás formájá-
ról és annak mértékéről – mond-
ta.

A politikusok hangsúlyoz-
ták, a város abban érdekelt – ép-
pen úgy, ahogy minden miskolci 
lakosnak is ez az érdeke –, hogy 
a Kocsonyafesztivál Miskolcon 
maradjon, és 2014-ben is meg-
rendezzék, ráadásul minden ed-
diginél magasabb színvonalon. 
Mint mondták, ezt egyébként a 
város garantálni is tudja.

– De ki kell jelenteni azt is, 
hogy egy felelős önkormányzat 
nem lehet partner abban, hogy a 
város egyik legjelentősebb feszti-
váljához kapcsolódó szervezetek 
csődbe menjenek, és hitelezőket 
gyűjtsenek. Határozott vélemé-
nyünk, hogy a Kocsonyafeszti-
vált mint városi szimbólumot, 
rendezett szakmai és pénzügyi 
keretek között kell fenntartani! – 
hangsúlyozta Kiss János és Mol-
nár Péter.

***
Az ügyben megkerestük Ró-
zsa Editet, aki írásos válaszában 
többek között leszögezte: a város 
nem támogatta az idei rendez-
vényt, ugyanakkor azt elismeri, 
hogy a szolgáltatásokat ingyen 
biztosította a szervezőknek. Szer-
kesztőségünkhöz eljuttatott leve-
lében azt is írja, hogy a korábbi 
szervezők „görgetnek tartozáso-
kat” maguk előtt, de állítása sze-
rint több állami támogatást nem 
kaptak meg, amelyek fedeznék 
ezeket. A Kocsonyafesztivál öt-
letgazdája reagálásában politi-
kai nyomásgyakorlásról ír, és azt 
mondja, azért nem hoztak lét-
re közös céget Miskolccal, mert 
nem szeretnék, ha a szerintük ci-
vil rendezvényt bárki kisajátítaná.

Cím  
(helyrajzi szám)

Ingatlanrész  
megnevezése, mérete

Induló vételár  
(Ft)

Bánatpénz  
(Ft)

Ajánlat beadásának  
határideje

Miskolc, Széchenyi u. 32. szám alat-
ti lakóépület emeletén elhelyezkedő 
2478/A/6 hrsz-ú ingatlan

22 m2-es, műhely
2 200 000 Ft

+ 0 Ft áfa
110 000 2013. 04. 04., 1100

Ajánlat benyújtásának helye: MIK Zrt. Ingatlanhasznosítási divízió Miskolc, Széchenyi u. 60. I. emelet 14. szoba

Ajánlat benyújtásának módja: magyar nyelven írva, az ajánlattevő azonosíthatóságát kizáró módon, jeligével ellátott,  lezárt borítékban, csak személye-
sen lehet benyújtani

Ajánlatok bontásának módja, időpontja: zártkörű, 2013. 04. 04., 1115

Az ingatlan megtekinthetősége: a helyszínen, előzetes egyeztetést követően

Kiajánlási dokumentáció vételára (mely nem jár vissza): 10 000 Ft + áfa (számlaszám: UniCredit Bank 10913006-00000004-01200003), 
átvételének helye a befizetés igazolását követően: az ajánlatbeadási helyszínnel megegyező

eLadÓ iNGatLaN
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. (3530 Miskolc, Hunyadi u. 21.)  
– mint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízottja –  

2 fordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján 
történő értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant:

Ajánlatot olyan természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szerve-
zet nyújthat be, aki az ingatlant és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt megvásárolja és az abban foglaltakat elfogad-
ja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlat benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba be-
számít, a többieknél az ajánlati kötöttség lejártát követően visszafizetésre kerül. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásával 
egyidejűleg kezdődik, s a nyertes ajánlattevő kihirdetésének időpontjától számított 90 napig tart. Az ingatlanról és a versenyeztetési eljárásról 
bővebb tájékoztatás a MIK Zrt. honlapján www.mikrt.hu, valamint a 46/516-243 telefonszámon, továbbá személyesen a fenti, ajánlatbeadási 
helyszínen kérhető. 

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárást indoklási kötelezett-
ség nélkül visszavonhatja, felfüggesztheti vagy eredménytelennek nyilváníthatja, to-
vábbá azt, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult arra, hogy a pá-
lyázat soron következő helyezettjével kössön szerződést. Érvénytelen az a pályázat, 
mely a fenti ajánlati kiírásban és a vonatkozó kiajánlási dokumentációban foglaltak-
nak nem felel meg.

Adria Holiday 
Utazási Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi u. 46.

(Mancs-szobornál) 
Tel.: 46/508-688, eng.sz: U-000412 

www.adriaholiday.hu  
adriaholiday@adriaholiday.hu

Napfényes Itália   
05. 01–05., 05. 13–17., 05. 16–20.  31 400 Ft/fő
Szlovénia, Európa zöld gyöngyszeme   
04. 27–29.  39 900 Ft/fő
Svájc, az Alpok kincse 05.10–15. 61 700 Ft/fő
Római vakáció (Assisi–Velence kirándulással) 
05. 03–08., 06. 21–26.  49 900 Ft/fő
Dalmácia gyöngyszemei  
05. 25–30.  59 900 Ft/fő
Hétvége Lengyelországban  
05. 24–26.  28 900 Ft/fő
Karintiai tóvidék – Ausztria Riviérája  
05. 17–20.  39 300 Ft/fő
Tirol és a Bajor Alpok bűvöletében  
05. 18–22.  59 900 Ft/fő
Bajor kastélyok  05. 16–20.  44 900 Ft/fő

A kupon felmutatásával 2000 Ft/fő 
kedvezményt biztosítunk árainkból!

Jogsegély. Ingyenes jogta-
nácsadás lesz március 26-án 
16–18 óra között Miskolcon, a 
Corvin u. 9. alatt. Bejelentkezés: 
504-904 vagy személyesen.

Elköltözött. A Hatósági és 
Ügyfélszolgálati Osztály Keres-
kedelmi és Általános Igazgatási 
Csoportja, a Közösségi Szabály-
szegések Csoport és a hatósági 
főosztályvezető a Városház tér. 8. 
szám alá költözött.

közérdekű ›››››››››››››› Nem fejezi be
„A Diamond Generál-Ép Kft. írás-
ban közölte a miskolci önkormány-
zattal, hogy pénzügyileg ellehetet-
lenült és nem tudja a Szivárvány 
óvoda meglévő épületeinek felújí-
tását befejezni” – tájékoztatott szer-
dán délután a Polgármesteri Hivatal 
Stratégiai Osztálya.  A közlemény 
szerint a cég vezetője közölte, hogy 
„a társaság pénzügyi helyzetében 
előre nem látható, a jelenlegi tulaj-
donosnak, illetve cégvezetésnek fel 
nem róható és általuk elháríthatat-
lan okokból olyan változás követke-
zett be, amely ellehetetleníti a tárgyi 
kivitelezési munka folytatását, illet-
ve határidőre való befejezését.”

A miskolci önkormányzat min-
den, a szerződésben rögzített szank-
cióval élni fog a céggel szemben, 
közben elindult a megvalósult és 
elmaradt építési tételek felmérése. 
Mindent megtesznek annak érde-
kében, hogy a munka folytatódjon 
egy másik kivitelezővel.

Húsvéti hangolódás Haydnnal
A közelgő húsvét alkalmából ze-
nés áhítatot rendez március 26-
án, kedden este 6 órától a Keresz-
tény Értelmiségiek Szövetsége. 
A belvárosi evangélikus temp-
lomban megrendezett zenés áhí-
tat fővédnöke Kriza Ákos polgár-
mester.

Az áhítatot miskolci keresz-
tény egyházközségek fogal-
mazzák majd meg, s elhang-

zik Joseph Haydn: Krisztus 
hét szava a keresztfán című 
műve.

Az esten fellép a Camerata 
Miskolc, a Cantus Agriensis Kó-
rus, a Miskolci Cardinal Mind-
szenty Kórus, s közreműködik 
Eperjesi Erika, Busa Gabriella, 
Mukk József és Kolozsi Balázs. 
A zenés áhítaton Gergely Péter 
Pál vezényel.

K. J.

HIrdeTÉS
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„Lenyomtuk az adósságot” – 
óriásplakátok Miskolcon

Óriásplakátokon tudatja a pol-
gármesteri hivatal, hogy Miskolc 
adósságállományából mintegy 
25 milliárd forintot vállal át az ál-
lam, ami a teljes adósság hetven 
százaléka. Arról, hogy mit jelent 
ez a mindennapokban, sajtóreg-
gelin számoltak be csütörtökön a 
városi vezetők.

Kriza Ákos polgármester utalt 
rá, hogy a magyar közigazgatás-
ban eddig szinte példa nélkül álló 
szemléletváltást jelent, ahogyan 
az állam kisegíti az önkormány-
zatokat – megnyitva számukra a 
jövő, a fejlődés lehetőségét. Mis-
kolcon 2006 és 2010 között 25 
milliárd forintnyi hitelt vettek fel, 
minden szakmai megalapozott-
ság nélkül. Ezt a folyamatot sze-
retnék érzékeltetni az óriásplaká-
tokon is, hogy az itt élők tisztán 
lássák, hová juttatták korábban 
Miskolcot. Ezzel ugyanis a város 
adósságállománya olyan szintet 
ért el, amely a klasszikus közgaz-
dasági eszközökkel már kezelhe-
tetlen volt, felborult a költségve-
tés egyensúlya.

Kiss János, a Fidesz miskolci 
frakcióvezetője arról szólt, hogy 
ha a kormányzati adósság-átvál-
lalás nem történik meg, a mis-
kolci költségvetést idén három 
és fél milliárdos, jövőre pedig 
négy és félmilliárdos hiteltörlesz-
tés terhelte volna, drasztikusan 
behatárolva a város működé-
si lehetőségeit, mozgásterét. Ez 
gyakorlatilag minden olyan szol-
gáltatási területen éreztette vol-

na a hatását, ami egy nagyvárost 
nagyvárossá tesz – ettől mene-
kült meg Miskolc.

Soós Attila, a Városgazdál-
kodási és -üzemeltetési Bizott-
ság elnöke ehhez csatlakozva 
elmondta: a miskolci önkor-
mányzat adósságállományát a 
korábbi városvezetés olyan mér-
tékűre duzzasztotta, mint a vá-
ros teljes működési bevétele. A 
most felszabaduló összeget nem 
látványberuházásokra kíván-
ják fordítani – mint az előző vá-
rosvezetés tette, például a Scien-
ce Múzeum esetében – hanem 
a város napi működését, az em-
berek komfortérzetét érintő fej-
lesztésekre. A közterületek gon-
dozására, a biztonság erősítésére, 
a szociális, kulturális és sportin-
tézmények megfelelő működési 
feltételeinek a biztosítására.

Molnár Péter, a miskol-
ci KDNP frakcióvezetője ar-
ról szólt, hogy a korábbi kormá-
nyok úgy adtak feladatokat az 
önkormányzatoknak, hogy nem 
rendeltek melléjük forrásokat, 
melynek súlyos eladósodottság 
lett a következménye. A Fidesz 
– KDNP kormány példa nélkül 
álló döntésével most segít a baj-
ba jutott önkormányzatokon, s 
fontos, hogy mindezekről a fo-
lyamatokról az emberek megfe-
lelő tájékoztatáshoz jussanak, hi-
szen mindez az ő érdekükben 
történik. Az ő életfeltételeik javul-
nak azáltal, ha az adósságtehertől 
megszabadulva fejlődni tud.

 Sz. S. 

Selyemrét: új medencék, régi-új 
nyári épület, új bejáratok
A közelmúltban új kivitelezővel új-
raindult strandbővítés mellett öl-
tözőkkel, zuhanyzókkal, vécékkel 
bővülhet a Selyemréti Strandfür-
dő június 30-áig. 

» folytatás az 1. oldalról
A részleteket már Czinkné Sztán 
Anikó, a Miskolci Turisztikai Kft. 
ügyvezetője mondta el. Kiemel-
te, a mintegy 991 millió forin-
tos strandfejlesztésből kimaradt 
több olyan elem, melyek elvégzé-
se nélkül – a jelenlegi szabályok 
szerint – a hatósági engedélyeket 
nem kaphatnák meg.

– A strandfürdő jelenleg 326 
fő befogadására képes, ez azon-
ban meghatszorozódik, a bőví-
tést követően több mint 2100 
embert tudunk majd fogadni. 
Ehhez azonban jelenleg nincs 
elegendő öltöző, zuhanyzó és 
WC, de a projekt során vállaltuk 
azt, hogy beléptető rendszert is 
működtetünk, ezt azonban szin-
tén nem kalkulálták korábban 
bele a fejlesztések sorába. Ezeket 
június 30-áig pótolni fogjuk – so-
rolta Czinkné Sztán Anikó.

Mint mondta, a Holding igaz-
gatósága a napokban döntött ar-
ról, hogy biztosítja a munkákhoz 
szükséges, körülbelül 77 millió 
forintot, így a közbeszerzéseket 
követően rövid időn belül kez-
dődhet a beruházás, melynek so-
rán megújul a fürdőépület föld-
szintje, illetve a hosszabb ideje 
kihasználatlan, 1989-ben létesí-
tett nyári épület is.

– Az épület teljes felújítását kö-
vetően ebben öltözőket, családi 
kabinokat, zuhanyzókat, vécéket, 
illetve négy büfét is létesítünk. 
Szintén a beruházás része a be-
léptető rendszer kialakítása, il-
letve az is, hogy egy új nyári be-
járatot és egy kis teret létesítünk 
a Bajcsy-Zsilinszky utca felől, az 
ott lévő romos betonkerítés és a 
bódésor elbontásával – mondta 
az ügyvezető. Hozzátette, az épü-
lő új medencéknél jelenleg is dol-
gozik a kivitelező, a most induló 
önerős beruházás pedig szintén 
elindulhat várhatóan még április-
ban, ugyanis június 30-ára min-
den munkával végezni kell.

Tajthy Á.

„A tényeket a bíróság sem írhatja felül!” 
Pert nyert a Blikk Miskolc 
polgármestere ellen: a Fővá-
rosi Törvényszék elutasítot-
ta Kriza Ákos helyreigazí-
tás iránti kérelmét, az utcáját 
érintő aszfaltozás ügyében. 
Miskolc polgármestere a 
döntésre úgy reagált: a ténye-
ket a bíróság sem írhatja felül, 
fellebbezést nyújt be az első-
fokú, nem jogerős ítélet ellen.

Kriza Ákos azért perelte be a bulvár-
lapot, mert egyik cikkében azt állí-
totta, hogy nem sokkal azután asz-
faltozták le azt az utcát, ahol él, hogy 
polgármester lett. Miskolc polgár-
mestere a cikk megjelenése után cá-
folta a lap állításait. Azt mondta, az 
írás valótlan tényeket állított, illetve 
valós tényeket hamis színben tün-
tetett fel. Az utcát ugyanis még Mis-
kolc előző, szocialista vezetése ide-
jén aszfaltozták le. Egyéni képviselői 
keretből, a lakók kérésére újították 
fel. A polgármester állításait építé-
si szerződésekkel és műholdfelvéte-
lekkel igazolta.

A bíróság első fokú döntése sze-
rint a bulvárlap az elsőfokú tárgya-
láson azt tudta bizonyítani, hogy a 
szerződésekhez csatolt térképvázla-
tokat utóbb módosították.

„A tényeket valósághűen közöl-
te az újság, azokból hamis következ-
tetésekre jutni nem lehet. Ennek so-
rán nem az érintett személy egyéni 
érzékenysége a mérvadó, hanem az 
átlagolvasó értelmezése” – állapítot-
ta meg a Fővárosi Törvényszék nem 
jogerős ítéletében.

Kriza Ákos szerint azonban a té-
nyeket még a bíróság sem írhatja 
felül.

– Nem voltam polgármester, 
amikor az utcámban útfelújítás kez-
dődött! Az utca azon részének, ahol 
én is közlekedem, vagyis a Köz-
domb és a Margittai utcát összekötő 
szakasz aszfaltos javítása 2010 nya-
rán, vagyis az előző városvezetés és 
Káli Sándor szocialista polgármes-
ter vezetése idején történt, a terület 
akkori önkormányzati képviselőjé-
nek választókerületi fejlesztési alap-

jából – fogalmazott a bíróság dön-
tésére reagálva. – A Közdomb utca 
aszfaltozásának folytatása 2012 má-
jusában valósult meg, ez azonban 
már nem érintette a tulajdonomban 
lévő ingatlan előtti területet – tette 
hozzá Miskolc polgármestere.

Az origo.hu korábban megkeres-
te az utca felújítását végző Swietelsky 
Kft.-t. A cég az online napilap meg-
keresésére közölte, hogy a polgár-
mester lakása, a Közdomb utca 49. 
számú ház előtt 2012-ben nem vé-
geztek útfelújítási munkát. (Bőveb-
ben lásd lentebb.)

Káli Sándor korábbi polgármes-
ter az ítéletet követően, közlemé-
nyében lemondásra szólította fel 
Kriza Ákost, aki erre ugyancsak 
közleményben reagált. 

– Káli Sándor állítása szerint bi-
zonyítékot hamisítottam a bíróság 
előtt. Az a volt MSZP-s polgármes-
ter állítja ezt, akinek hivatali ide-
je alatt rendelték el az aszfaltozást 
az utcámban, a Közdomb utcában. 
Káli Sándor és az összes MSZP-s jól 
tudja, hogy a házamat érintő utca-
részt hivatalba lépésem, azaz 2010 
októbere előtt aszfaltozták. A volt 
MSZP-s polgármester mai nyilat-
kozatával egyszerűen hazudik – fo-
galmaz Kriza Ákos. 

– A Közdomb utcát kétszer asz-
faltozták: egyszer Káli Sándor hi-

vatali idejében, ekkor az én ingatla-
nom előtti utcarész is új burkolatot 
kapott. Másodszor pedig 2012 má-
jusában, amikor az aszfaltozást a 
szomszédomtól folytatták. Ezek a 
munkák semmilyen módon nem 
érintették a tulajdonomban lévő 
ingatlan előtti utcarészt. Amit Káli 
Sándor állít, szemenszedett hazug-
ság, ezért rágalmazásért feljelentem. 
A hivatalos bizonyítékokat ismé-
telten a nyilvánosság rendelkezésé-
re bocsátom” – írja közleményében 
Kriza Ákos.

Tények és dokumentumok
Pénteken két sajtótájékoztatót is 
tartottak az ügyben. A szocialisták 
azt állították, hazugságkampányt 
folytat a városvezetés, hogy „el-
fedjék a saját tehetetlenségüket és 
a negatív híreket, mint amilyen az 
aszfaltozási botrány”. Varga László 
országgyűlési képviselő és Földe-
si Norbert városi frakcióvezető azt 
követelte, mutassa meg a költség-
vetési soron vagy a képviselői alap 
elszámolásában a Közdomb utca 
aszfaltozásának összegét a polgár-
mester.

A városházán pedig Dobos Tí-
mea szóvivő tartott sajtótájékoz-
tatót Tények és dokumentumok 
címmel a témában, és bemutatta a 
Közdomb utca burkolásával kap-

csolatos dokumentumokat, térkép-
vázlatokat.

Mint fogalmazott, 2012 decem-
berében már elmondták, s a na-
pokban újra megerősítették: a Kri-
za Ákos háza előtti útszakaszt 2010 
nyarán, Káli Sándor polgármes-
tersége idején aszfaltozták. Mind-
ezt a 2012-ben útjavítást végző cég, 
a Swietelsky Kft. is alátámasztja, 
amely a sajtótájékoztatón bemuta-
tott, hivatalos nyilatkozatában köz-
li: a Közdomb utca 49. számú ház 
előtt – ahol a polgármester lakik – 
nem végzett útfelújítási munkát. 
2012. május 14. és 30. között, a mis-
kolci önkormányzattól kapott meg-
bízás keretében a Közdomb utca 51. 
szám előtti útszakasztól a belterület 
határáig végeztek aszfaltozási mun-
kálatokat.

– A Közdomb utcát tehát kétszer 
aszfaltozták: egyszer Káli Sándor 
hivatali idejében, ekkor kapott új 
burkolatot a Kriza Ákos háza előt-
ti utcarész is. Másodszor pedig 2012 
májusában, amikor az aszfaltozást 
a szomszédjától folytatták. Ezek a 
munkák semmilyen módon nem 
érintették a Kriza Ákos tulajdoná-
ban lévő ingatlan előtti utcarészt 
– emelte ki Dobos Tímea, hang-
súlyozva, hogy a bíróság sem ezt 
vizsgálta. Most egy sajtóperről van 
szó, és arról született első fokú dön-
tés, hogy a Blikk, a cikk készülté-
nek időpontjában hihette azt, hogy 
az igazságot írja. A szóvivő azt is el-
mondta, hogy a szóban forgó tér-
képvázlat, amely alapján a bírósági 
döntés született, nem hivatalos do-
kumentum, nem része a szerződés-
nek. Ezt a városüzemeltetési osztály 
munkatársai készítették, hogy segít-
sék a Blikk újságírójának a munká-
ját – szó sincs tehát semmiféle ha-
misításról.

– Újra elmondjuk tehát az igaz-
ságot, s nagyon reméljük, hogy ez-
úttal utoljára van erre szükség. Kri-
za Ákos háza előtt egyetlen méter 
út sem épült polgármestersége ide-
jén, ezt az utcarészt hivatalba lépése, 
azaz 2010 októbere előtt aszfaltoz-
ták le. Miskolcon semmiféle „aszfal-
tozási ügy” nincs, az egészet csupán 
az ellenzék gerjeszti, politikai okok-
ból – hangsúlyozta Dobos Tímea.

Sz. S. 

Járatkimaradások várhatók még a jövő héten
Várhatóan a jövő héten is 
lesznek csúcsidőszaki, vagy-
is reggeli és kora délutáni já-
ratkimaradások az MVK 
Zrt.-nél, hétvégén viszont 
– mivel kevesebb járat van 
forgalomban – menetrend 
szerint közlekednek az autó-
buszok.

Mint arról a héten hírportálunk, a 
minap.hu többször beszámolt, az 
elmúlt hétvége rendkívüli időjárá-
sa miatt nagyon sok autóbusz hi-
básodott meg, fontos alkatrészek 
sérültek, valamint több autóbusz-
ban keletkezett zárlat amiatt, hogy 
azok beáztak. 

Kókai Ernő, az MVK Zrt. vezér-
igazgatója elmondta, a munkanapi 
menetrend szerinti forgalom biz-
tosításához összesen 138 autóbusz 
szükséges. 

– Március 22-én, pénteken 8 
buszt például azért kellett nélkü-
lözni, mert olyan alkatrészek hibá-
sodtak meg, melyeket nem raktár-

ról rendelnek meg, hanem le kell 
gyártatni, majd ezt követi a szál-
lítás, várhatóan jövő hét eleji ér-
kezéssel. Emiatt a jövő hét folya-
mán még nem lesz elegendő jármű 
minden járat elindításához a csúcs-
időszakban – mondta Kókai Ernő.

A vezérigazgató kiemelte, az 
MVK Zrt. munkatársai jelenleg 
is két műszakban, az eddig beér-
kezett alkatrészek beépítésével fo-
lyamatosan dolgoznak a hibák 
kijavításán, így az autóbuszok fo-
kozatosan állnak vissza a menet-
rend szerinti közlekedésbe. 

– Az eddigi járatkimaradások 
miatt kérjük az utazóközönség 
megértését, várhatóan a jövő hét 
végére sikerül visszaállítani a me-
netrend szerinti buszközlekedést – 
tette hozzá.

Az MVK Zrt. a kimaradó jára-
tokról honlapján (www.mvkzrt.
hu) folyamatosan tájékoztatást ad. 
Ami biztos: a hétvégén, mivel ke-
vesebb buszra van szükség, menet-
rend szerint közlekedik majd min-
den járat, a hétfői helyzetről pedig 
vasárnap hírportálunk, a minap.hu 
is beszámol.            Tajthy Á. | fotó: J. Á.

Jubileum és a 
víz világnapja 
Ünnepi ülést tartottak szerdán, a vá-
rosháza dísztermében a március 22-
ei víz világnapja, illetve a miskolci 
vízközmű-szolgáltatás 100 éves év-
fordulója alkalmából. 

A Magyar Hidrológiai Társaság 
Borsodi Területi Szervezete és a 
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft., va-
lamint a támogató szakmai szer-
vezetek által rendezett szakmai 
programot Vasas István, a Magyar 
Hidrológiai Társaság megyei szer-
vezetének elnöke nyitotta meg. 
Mint kiemelte, a víz világnapja al-
kalmat teremt arra, hogy a tudo-
mányos kutatások eredményeit is-
mertessék, és szakmai kérdésekről, 
fejlesztésekről beszéljenek.

Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő köszöntőjében arról 
szólt, el kell gondolkozzunk, miért 
is ilyen fontos számunkra a víz. 

– A szolgáltatóknak felelős mó-
don kell gondolkozniuk, gondos-
kodniuk, nekünk, fogyasztóknak 
pedig takarékosan kell bánnunk a 
vízzel, hiszen nem kifogyhatatlan 
forrás – mondta.                        Kiss J.

A rendkívüli időjárás okozta a meghibásodásokat
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Az újságírókat köszöntötték

Ketten is átvehették idén Az Év 
Újságírója elismerést a szabad 
sajtó napja alkalmából rendezett 
városházi ünnepségen.

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere 2011-ben adta át először a 
díjat, azóta hagyománnyá vált, 
hogy ilyenkor fogadáson kö-
szöntik a sajtó képviselőit a vá-
rosházán.

Kriza Ákos köszöntőjében 
utalt rá, hogy az újságírók mun-
kája több szempontból speciá-
lis, nem hasonlítható más szak-
mákhoz. Sokkal összetettebb, 
árnyaltabb megítélés alá esik, 
hogy egy-egy sajtós mikor vég-
zi jól a munkáját, mint mond-
juk egy mérnök, egy orvos, vagy 
más hivatások gyakorlói eseté-
ben. Ugyanígy azáltal is köny-

nyen beskatulyáznak egy-egy 
újságírót, hogy kitől, mikor, 
milyen elismerésben részesül. 
Mindezzel együtt nagyon fon-
tos, hogy legyen az évnek egy 
napja, amikor a napi események 
krónikásai is reflektorfénybe ke-
rülnek, s a maga részéről a vá-
ros is elismeri a munkájukat, te-
vékenységüket – hangsúlyozta 
Kriza Ákos, köszönetet mondva 
az elmúlt napok rendkívüli idő-
járásával kapcsolatos korrekt, 
hiteles híradásokért is.

 Az Év Újságírója elismerést 
idén Demkó Norbert (balra), a 
RádióM szerkesztője, és Bujdos 
Tibor, az Észak-Magyarország 
napilap fotóriportere vehette 
át Miskolc város polgármeste-
rétől. 

fotó: Juhász Á.

Nemzeti program kicsiknek, 
nagyoknak
Az ünnepi beszédek és a Mon-
tázs Drámapedagógiai és Köz-
művelődési Egyesület, valamint a 
Gömörország Kulturális Egyesü-
let műsora mellett a Művészetek 
Házában egész napos program-
mal várták a kicsiket és a kreatív 

feladatokat kedvelő nagyokat, hi-
szen az ifjak nemzeti játszóház-
ban múlathatták az időt. A ház-
ban egy gyermekrajz-kiállítás is 
nyílt, Magyar vagyok, határtala-
nul címmel. Itt rendezték meg a 
Bajusz Mustrát is.

Kitüntetettek
Idén is elismeréseket, kitüntetéseket adtak át nemze-
ti ünnepünk, március 15-e alkalmából. A díjazottak kö-
zött most is vannak miskolciak.

Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, már-
cius 15-e alkalmából A Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetést adományoz-
ta Kilián István irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem 
professor emeritusa részére a régi magyar irodalom és színjátszás terén végzett több évtizedes 
tudományos kutatói munkássága, oktatói és ismeretterjesztői tevékenysége elismeréseként; Ko-
zák Imre Széchenyi-díjas gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Miskol-
ci Egyetem Mechanikai Tanszékének professor emeritusa részére a szilárd testek mechanikája te-
rületén elért kimagasló, a tudományterület fejlődését elősegítő elméleti eredményeiért, továbbá 
a mechanika műszaki egyetemi oktatásának sokoldalú fejlesztéséért, tudományos közéleti tevé-
kenységéért, példaértékű életpályája elismeréseként.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából, a köztársasá-
gi elnök megbízásából állami kitüntetéseket adott át. Magyar Érdemrend tisztikereszt (polgá-
ri tagozat) elismerést adományozta Döbröczöni Ádám, a műszaki tudomány kandidátusa, 
a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar professor emeritusa, ny. dékán részére; 
Kamondi László, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar egyetemi docense, ál-
talános dékánhelyettes részére.

Pintér Sándor belügyminiszter a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát adományozza 
Rácz Miklósnak, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgatójának, védelemvezetőnek 
a vízügyi szolgálatban eltöltött közel negyed évszázados munkája, az árvízvédelemben végzett 
eredményes irányító-vezető munkája elismeréséül.

Bátorságért Érdemjelet adományozott, egyben jutalomban részesítette Berzi Tamás tűzoltó 
törzsőrmestert, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Miskolci Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága beosztott tűzoltóját.

Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül előlépteti soron kívül rendőr ezredessé Bogyay 
Ferenc rendőr alezredest, a Miskolci Rendőrkapitányság vezetőjét.

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Miniszteri Elismerést adományozott eredményes és 
példamutató tevékenysége elismeréseként Drazsdik Lajosnak, a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal, Miskolci Bányakapitányság földtani és adattári osztályvezetőjének.

Az összefogás, a szabadság, a remény ünnepe
„Március 15-e minden évben arra fi-
gyelmeztet bennünket, hogy minden 
kor magyarsága meg kell küzdje csatá-
it a saját korában a maga önállóságáért 
és szabadságáért” – erről is szólt ünne-
pi beszédében Kriza Ákos polgármester 
a rendhagyó időben és helyszínen meg-
tartott városi ünnepségen.

A rendkívüli időjárás miatt csak két nappal ké-
sőbb tudta megünnepelni Miskolc az 1848-as 
forradalom 165. évfordulóját. A hagyományok-
nak megfelelően az avasi emlékhelyek megko-
szorúzásával kezdődött, majd a Petőfi téren, illet-
ve – huszárok felvezetésével – a belvárosi 48-as 
emlékhelyeknél folytatódott a március 17-ei 
megemlékezés. Elhelyezték koszorúikat a város-
vezetés, a pártok és civil szervezetek képviselői 
is. Az ünnepi beszédeket és a műsort – a márci-
usban szokatlan hideg idő miatt – a Művészetek 
Házában tartották meg.

„Soha nem voltunk 
olyan egységesek, mint ma”
Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő köszöntőjében 
úgy fogalmazott, a szabad-
ság ünnepén fel kell tenni 
a kérdést, hogy szabad-e a 
magyar ember. 

– Egyrészről azt mond-
hatjuk, hogy nem lehet sza-
bad az, akit víz alá nyom 
az adóssága. Nem lehet szabad az, aki nem mer 
gyermeket vállalni, aki évek óta nem talál mun-
kát, akinek éhes a gyermeke. Másrészről azon-
ban kijelenthetjük, hogy még sosem voltunk 
ilyen közel a szabadsághoz, mert még sohasem 
voltunk olyan egységesek, mint ma – emelte ki.

Az országgyűlési képviselő szerint a válságból 
való kilábalásnak két útja volt. Az egyik, hogy a 
gazdasági válság árát a lakosok milliói fizették 
meg. A másik pedig a Magyarország által 2010 
óta járt út.

– A megszokott megoldást kényszerítik ma is 
Európa országaira Görögországtól Portugálián át 
Spanyolországig, Romániáig. Ezt a megszokott 
megoldást ajánlották nekünk is, és ezt fogadták el 
Mesterházyék és Bajnaiék 2008-ban hazánkban 
is – mondta Csöbör Katalin.

Kiemelte, hogy a megállapodás szerint, 
amennyiben hazánk nem tudja visszafizetni a 
felvett 25 milliárd dollárt, akkor az IMF és szer-
vezetei bármely magyar értéktárgyat elvehetik. 

– Ezért mondom azt, hogy a szocialisták min-
dennél veszélyesebbek a szabadságunkra nézve. 
Ha ugyanis ez megtörténne, akkor valóban adós-
rabszolgákká válnánk! Sőt, akkor Magyarország 
megint, és most már végleg elveszítené a függet-
lenségét – szögezte le a képviselő.

„Gyűlölködésre hazát 
építeni nem lehet”
Sebestyén László ország-
gyűlési képviselő Kossuth 
Lajost idézve úgy fogalma-
zott, Magyarországot a pok-
lok kapui sem fogják meg-
dönteni. 

Sebestyén László 1848 nagy igazságának azt 
nevezte, hogy gyűlölködésre hazát építeni nem 
lehet, az egyetlen, amivel a hazáért tehetünk, az 
az alázatos munka és az összefogás. 

– A nemzeti összefogással és a magyar embe-
rek alázatos munkájával sikerült elérni, hogy ma 
Magyarország jobban teljesít. Mint ma is, 1848-
ban is a tettre kész fiatalság megmutatta a világ-
nak, hogy a gyűlöletkeltésnél a hit és a hűség erő-
sebbek, és ha ehhez elszántság is párosul, akkor a 
világ is beleremeg – hangsúlyozta.

Sebestyén László szerint ma az a teendőnk, 
hogy ezekkel az eszközökkel jobb jövőt épít-
sünk.

– Olyat, amiben gyermekeinknek nem kell az 
eladósodás, a megélhetési nehézségek ördögi kö-
rének sodrásában élni, és ne kelljen olyan poli-
tikusok ideológiái szerint élni, akik együtt tették 
tönkre az országot. Ma azért dolgozunk, hogy 
ne kelljen adósrabszolgaként leélni életünket, ma 
azért dolgozunk, amiért a márciusi ifjak megcsi-
nálták március 15-ét. Azért, hogy legyen béke, 
szabadság és egyetértés. A szabadságért, ami azt 
jelenti, hogy saját életünket saját törvényeink sze-
rint éljük, hogy magunknak és magunkért dol-
gozzunk, az egyetértésért, hogy belássuk, az irány 
jó és az útról letérni veszélyes – hangsúlyozta Se-
bestyén László.

„Minden kor magyarsága 
meg kell küzdjön önállóságáért!”
Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere ünnepi beszédében 
a nemzeti összefogás, a sza-
badság és a remény ünnepé-
nek nevezte március 15-ét, 
mint mondta, ezen a na-
pon 1848-ban új történelmi 
irányt vett a magyarság.

– A 12 pont és Petőfi 
Nemzeti dala volt az az új program, amely egybe-
kovácsolta a nemzetet. A márciusi ifjak hitték és 
tudták, hogy csak úgy maradhat fenn a magyar-
ság a történelem nagy kihívásai közepette, ha ki-
vívja önállóságát és ragaszkodik Európa közepén 
ahhoz, hogy minden magyarnak joga van az ön-
álló hazához, az önálló kormányzáshoz és a ma-
gyarság sorsának önálló, népakarat általi alakítá-
sához – mondta Kriza Ákos.

Kriza Ákos leszögezte, nekik is voltak ellen-
feleik, akik mindig azt keresték, hogy mit miért 
nem lehet, hogy mi miért nem jó, és hogy mi mi-
ért veszélyes.

– Ők mindig Bécshez és az idegen hatalmak-
hoz, de leginkább a saját zsebükhöz voltak hí-
vek, miközben eljátszották, hogy ők csak pusz-
ta hazaszeretetből árusítják ki és árulják el saját 
hazájukat, nemzetüket. Ők akkor is azt harsog-
ták, hogy a művelt Nyugat és Bécs mit hogyan 
tesz, mi a komfort Európában, és miért téved 
idehaza mindegyik hazafi, aki velük ellentétben 
azt keresi, fürkészi a történelem hétköznapja-
in, hogy miben tud segíteni, jobbítani és építeni 
nemzetén, közösségén – tette hozzá a polgár-
mester.

Kriza Ákos úgy fogalmazott, március 15-e 
minden évben arra figyelmeztet bennünket, 
hogy minden kor magyarsága meg kell küzd-
je csatáit a saját korában a maga önállóságáért és 
szabadságáért.

– Március 15-e azt üzeni minden magyar-
nak, hogy Európa közepén a magyarság nem is 
lehet más, csak európai nemzet, aki tiszteletben 
tartja a szomszéd és európai nemzetek szuvere-
nitását. Azonban elvárja azt, hogy önállóan és 
szabad akarattal rendelkező nemzetként tekint-
senek rá is, s döntéseit ugyancsak tartsák tisz-
teletben. A márciusi ifjak és a reformnemzedék 
egyaránt ezt a programot képviselte, és ezt hagy-
ta örökül az utókor összes hazafiára. Ahogy meg-
van az ármánykodók, az árulók, és a haszonlesők 
öröksége is. Ők mindig nyugatra indultak, indul-
nak hazát árulni és előnyöket szerezni, csak nem 
a nemzetnek, hanem mindig a saját zsebüknek – 
mondta.

Kriza Ákos úgy fogalmazott, bár ma is „szirén-
hangok sokasága” csábít arra, hogy a saját hasz-
nukat lesők közé álljunk, a mi dolgunk a reform-
nemzedék útját, a becsületet, a hazát választani, 
mert „a haza minden előtt”.

– Ezt üzeni ma minden miskolcinak is már-
cius 15-e. Ne higgyünk az árulók, eladósítók, a 
mindig saját zsebüket tömők szirénhangjainak. 
Járjuk inkább – leginkább miattuk – a nehezebb, 
de a város számára jobb utat! S legyen közös jel-
szavunk ellenükben: Miskolc minden előtt! Igen. 
Mert Miskolc a mi otthonunk!

Tajthy Á., Kiss J. | fotó: F. Kaderják Cs.

A lengyel–magyar kapcsolatot ápolják 
A lengyel–magyar barátság jegyé-
ben is zajlottak az ünnepek Miskol-
con, hiszen ünnepélyesen felavatták 
Bem tábornok nagyszebeni csatájá-
nak körképét. Azonban van még mit 
ünnepelni, hiszen március 23-án, 
Tarnówban rendezik meg a szokásos 
lengyel–magyar barátság napját.

A koszorúzási ünnepség harmadik 
helyszínén, a Deák téren, az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc 
mellett a lengyel–magyar barátság 
előtt is tisztelegtek a résztvevők. Itt 
állították fel a Bem tábornok nagy-
szebeni csatájára emlékező körké-
pet, amelyet az ünnepi koszorúzá-
sok során avatott fel a városvezetés 

és a Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat.

A minden alkalommal szeretet-
teljes lengyel fogadtatást emelte ki 
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re, aki emlékeztetett arra, hogy a 
két nép kapcsolata nagy múltra te-
kint vissza, s ma is igen szoros.

Az időjárás miatt a meghívott 
tarnówi delegáció – ebben a vá-
rosban nyugszik Bem tábornok – 
nem tudott részt venni az avatáson 
és a koszorúzáson, így a lengyel vá-
ros polgármestere, Ryszard Ścigała 
levélben adta át szívélyes üdvözle-
tét Miskolc polgármesterének és 
Miskolc város lakosainak. Ebben 
azt írja: „Európa történetében, a 

népek szabadsághoz való jogáért 
vívott harcban a magyarok szerepe 
különleges volt. A szabadság szere-
tete – amely különösen fontos volt 
azoknak a népeknek, amelyek so-
káig vívták a harcot a szabadságért 
és függetlenségért – összekapcsol-
ta a magyarokat és a lengyeleket, 
mint hasonló sorsú nemzeteket.

Bárcziné Sowa Halina, a Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke a körkép avatásakor elmondta, 
március 15-e nem csupán a ma-
gyar szabadságharcra emlékeztet, 
hanem kicsit a lengyel nép emlék-
napja is. Hozzátette, a lengyel–ma-
gyar barátság napján Tarnówban 
remek alkalom lesz a köszönet-

nyilvánításra. A napra Miskolcról 
négyfős delegáció utazik, Kiss Gá-
bor alpolgármester vezetésével, de 
az ezzel párhuzamosan zajló Len-
gyel–Magyar Gazdasági Fórumra 
is meghívást kapott három miskol-
ci vállalkozó, több mint húsz civil 
ünneplő pedig külön utazik.     H. I.
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Lépésről lépésre a biztonságos, élhető Miskolcért
A városvezetés 2010 óta számos lépést tett a közbiztonság 
javítása, az „élhető, biztonságos város” megteremtése érde-
kében. Megnövelték a közterület-felügyelők létszámát, el-
kezdődtek a rendszeres hatósági ellenőrzések és megszűnt 
a járadékok utcai, közterületi kifizetése. Múlt év szeptem-
ber elején húsz rendőr és közterület-felügyelő kezdte meg 
vegyes járőrszolgálatát, a közrend erősítése érdekében. Az 
együttműködési megállapodást Pintér Sándor belügymi-
niszter jelenlétében írták alá a miskolci önkormányzat és a 
megyei rendőrkapitányság vezetői.

Egy Miskolchoz hasonló adottsá-
gokkal rendelkező nagyvárosban 
nyilván nem lehet gyors csodák-
ban reménykedni a közbiztonság 
területén, az átgondolt, szisztemati-
kus építőmunka elkezdése azonban 
már égetően fontos volt 2010-ben.

A legterhesebb örökséget talán 
az úgynevezett „Fészekrakó-prob-
léma” jelentette. Mint köztudott, 
a kedvezményes lakástámogatá-
si rendelet lehetőségeivel vissza-
élve, 2005 és 2010 között százával 
költöztettek be a város egyes terü-
leteire – főleg az avasi lakótelep-
re – olyan családokat, akik életvi-
telükkel pokollá tették környezetük 
életét, leértékelték az ingatlanokat. 
Az ügyletek keretében – ügyvédek, 
ügyintézők, banki alkalmazottak 
közreműködésével – úgy vásároltak 
meg lakásokat, hogy ahhoz szociál-
politikai kedvezményt, illetve hitelt 
vettek igénybe, sok esetben csalás-
sal, hamis jövedelemigazolásokkal. 

Vajon elkerülhető lett volna 
mindez? 
Csiszár Miklós miskolci jegyző ál-
láspontja szerint megvoltak a jogi 
eszközök ahhoz, hogy a települési 
jegyzők időben elejét vegyék a ha-
tályba lépett lakástámogatási rende-
lettel, illetve az azóta hírhedtté vált 
Fészekrakó-programmal kapcsola-
tos visszaéléseknek. Mint lapunk-
nak elmondta: ebben az időszakban 
az ózdi önkormányzat jegyzőjeként 
közvetlen tapasztalatokat is szerzett 
az ügyben, s jelentős eredményeket 
sikerült elérniük. Ott nem engedtek 
a „fészekrakóknak”.

Már a rendelet életbe lépését kö-
vetően érezhetők voltak a lakossági 
visszajelzésekből annak negatív ha-
tásai, hiszen akkor is sok társadal-
mi konfliktus alakult ki, ha az érin-
tettek jogszerűen vették igénybe a 
Fészekrakó lakástámogatási prog-
ram lehetőségeit. Akárcsak Miskol-
con, Ózdon is összeférhetetlen élet-
vitelű, deklasszált családok kerültek 
be konszolidált lépcsőházakba, la-
kóközösségekbe, megkeserítve kör-
nyezetük életét.

Aztán pedig hamarosan meg-
jelentek azok a jól szervezett, ösz-

szeköttetésekkel rendelkező bűnö-
zői csoportok is, amelyek csalással, 
az érintett lakások felülértékelésével 
próbáltak anyagi haszonhoz jutni.

A törvény viszont már 2005-ben 
is lehetőséget biztosított a települé-
si jegyzők számára, hogy részt ve-
gyenek, illetve érvényesítsék ha-
táskörüket a Fészekrakó-program 
keretében megvásárolni kívánt la-
kások felértékelésében – adó és ér-
tékbizonyítvány formájában. Ez pe-
dig igen lényeges pontján érintette 
az egész csalássorozatot. Azt volt a 
szándék ugyanis, hogy esetenként 
másfél-kétmillió forinttal is felülér-
tékeljék a „fészekrakós” lakásokat. 
A reális vételár kifizetése után pedig 
a fennmaradó összegen megosztoz-
tak volna a közvetítők és a vásárló, 
azaz a támogatási rendszer kedvez-
ményezettje. Ahol tehették, ebből 
csináltak rendszert.

– A jogszabály a jegyzők kötele-
zettségévé tette, hogy a Fészekra-
kó-programokban érintett lakások-
ra adó- és értékbizonyítványokat 
állítsanak ki. Mi munkatársaim-
mal – fotókkal, megfelelő műsza-
ki dokumentációkkal alátámasztva 
– mindig a valós értékükön becsül-
tük fel ezeket a lakásokat, így a bű-
nözői csoportoknak Ózdon egyre 
kevésbé érte meg csalni, visszaélé-
seket elkövetni. Azóta sem halla-
ni róla, hogy ilyen jellegű bírósági 
ügyek lennének a városban – hang-
súlyozta Csiszár Miklós.

Lezárulhat a „fészekrakókkal” 
vívott harc
Miskolcon azonban vannak: mint 
arról többször hírt adtunk, a „fé-
szekrakós” büntetőügynek jelenleg 
már csaknem 280 vádlottja van vá-
rosunkban, ügyvédek, ügyintézők, 
ingatlanközvetítők is érintettek.

Ez azonban nem sokat segí-
tett a szomszédokon, ugyanis ha-
tósági vizsgálatok, feljelentések ide 
vagy oda: a „fészekrakók” életvi-
tele közben sem sokat változott. A 
félnomád körülmények közül be-
költöztetett emberek nem sokat tö-
rődtek vele, hogy alkalmazkodjanak 
a megváltozott lakókörnyezethez, 
vagy ha mégis, annál rosszabb volt. 

(Jellemző vicc – vagy talán nem is 
vicc – 2007 környékéről: –Miért 
nem fogadta el a kurityáni roma a 
negyedik emeleti garzont? Mert félt 
a szamara a liftben!)

Az új városvezetés egyik legel-
ső közbiztonsági intézkedése volt, 
hogy folyamatos, összehangolt ha-
tósági ellenőrzéseket kezdeménye-
zett a városi rendeletek betartásá-
nak ellenőrzésére a város frekventált 
területein. A rendészeti hatóságok, 
közüzemi szolgáltatók munkatár-
sainak közreműködésével végzett 
közös razziák hétről hétre, hónap-
ról hónapra kitartóan folytatódtak, 
s a hírek szerint valami ötven „fé-
szekrakós” család meg is unta már a 
zaklatásokat, elköltözött innen. 

A sorozatos tárgyalások is ko-
moly eredményeket hoztak: az ön-
kormányzat vételi ajánlatot tett az 
érintett lakásokat illetően, az OTP 
csoport két tagjának – e szerint 178 
magánszeméllyel szemben fennál-
ló követelésüket a nyilvántartási ér-
ték 35 százalékán megvenné a vá-
ros. Az OTP csoport elfogadta az 
ajánlatot, és február 8-án megküld-
te az önkormányzat számára az er-
ről szóló hivatalos tájékoztatást. 

Ez nagyjából annyit jelent, hogy 
a város, a követelések megvásárlá-
sa után az érintett lakások tulajdo-
nosaként jelenik meg, s kezdemé-
nyezhet kilakoltatást. Árverésekkel 
foglalkozó ügyvédektől lapunk úgy 
értesült, hogy minderre már idén 
sor kerülhet.

Kiss János fideszes frakcióveze-
tő az ügy közgyűlési tárgyalása-
kor kifejtette: a 2010-es kampány-
ban megígérték, hogy rendezik a 
problémát, a „fészekrakók” el fog-
ják hagyni az Avast. 

– Amikor megígértük ezt, tud-
tuk, hogy jogállamban élünk, s a jog 
által diktált szabályokat be kell tar-
tanunk. Ugyanígy azt is, hogy a vá-
ros anyagi forrásai nem teszik le-
hetővé azt, hogy gyorsan nagyokat 
lépjünk. Rendszeres közbiztonsá-
gi ellenőrzéseket folytattunk, elindí-
tottak egy folyamatot, amely nem is 
volt eredménytelen. Annak idején 
200-250 „fészekrakó” család költö-
zött az Avasra, és ebből 50 már el-
hagyta a városrészt.

– Most új szakaszba érkezett a 
történet, hozzájuthatunk a köve-
telések birtokához. Miskolc „fé-
szekrakókkal” vívott harcát így re-
mélhetőleg be lehet majd fejezni, 
gyorsabban juthatunk előre a prob-
léma megoldásában – mondta el 
Kiss János.

Városőrök – rengeteg 
pénzért, hatáskör nélkül
Hogy az előző városvezetés ál-
tal 2008-ban létrehozott városőr-
ség mennyire erősítette az emberek 
„szubjektív biztonságérzetét”, arról 
megoszlanak a vélemények, két do-
log azonban bizonyos: a szervezet 
rettenetesen sokba került Miskolc-
nak, viszont semmiféle intézkedési 
jogköre nem volt. A mintegy 50 va-
gyonőrt foglalkoztató cég éves díja 
130 milliót kóstált, emellett a város 
még egyéb eszközökbe is invesztált. 
Ilyen volt például a három közbiz-
tonsági pontként működő konté-
ner, melyből egy használt 1 millió 
193 ezer, a két új pedig összesen 2 
millió 940 ezer forintba került. 

Az önkormányzat és a város-
őrséget működtető Safety Sector 
Vagyonvédelmi Kft. megbízási 
szerződése 2011 nyarán közös meg-
egyezéssel megszűnt. Hatékonyabb-
nak látszott, ha a közterületek el-
lenőrzését inkább a hivatásos, valós 
intézkedési jogkörrel rendelkező, 
megerősített rendvédelmi szerveze-
tekre bízzák, ezeket támogatják.

A Közterület-felügyeleti és Ren-
dészeti Osztály létszámát tizen-
egy fővel megemelték, így jelenleg 
49 közterület-felügyelő, 8 mező-
őr, 2 közterületi térfelügyeleti szol-
gálati, és 11 ügyfélkapcsolati mun-
katárs dolgozik az osztályon. Múlt 
év szeptemberében húsz rendőr és 
közterület-felügyelő kezdte meg 
vegyes járőrszolgálatát az önkor-
mányzat támogatásával, s nemrégi-
ben négy lovas mezőőrt is szolgálat-
ba állítottak. Ezzel a külterületeken 
élők és gazdálkodók biztonságérze-
tét kívánták növelni, s nagyobb te-
rületi lefedettséget biztosítani. A lo-
vas mezőőrök csendesen tudják 
megközelíteni a helyszíneket, s a 
különleges terepviszonyok között is 
jól boldogulnak.

2011-ben a közterületi-térfel-
ügyeleti rendszer 55 kamerával bő-
vült, így a térfelügyeleti szolgálaton 
már 94 kamera képének folyamatos 
megfigyelése zajlik. A Közterület-
felügyeleti és Rendészeti Osztályon 
diszpécserszolgálat működik, 0–24 
óráig, ingyenesen hívható telefon-
számon teheti meg a lakosság a be-
jelentéseit, amelyek nyomban fel-
dolgozásra, ellenőrzésre kerülnek.

További lépésként, februárban 
új városi rendészeti szerv létreho-
zásáról döntött a miskolci képvise-
lő-testület. Ennek alapját a jelenleg 
sok szempontból korlátozott hatás-
körű közterület-felügyeleti és me-

zőőri szolgálat képezi, az eddigiek-
nél szélesebb intézkedési jogkörrel, 
más irányú képzettséggel, képesség-
gel is rendelkező rendvédelmi szer-
vet alkotva. Komplexen kezelve a 
közrend védelmével kapcsolatos 
feladatokat, együttműködve a rend-
őrséggel és a társhatóságokkal. Az 
új rendészeti szerv vezetői teendői-
nek ellátásával április 1-jétől április 
30-áig Vincze Csaba nyugalmazott 
rendőr alezredest bízza meg a köz-
gyűlés. 

A lakosság bevonásával, 
a biztonságért
Miskolc öt frekventált csomópont-
jában, a Búza téren, az Avason, Di-
ósgyőr városközpontban, a Vil-
lanyrendőrnél és az Újgyőri főtéren 
segélyhívó oszlopokat állítottak fel, 
január végétől.

– A közbiztonság, a biztonságos 
Miskolc mindenkinek szívügye, 
ezen dolgozunk évek óta a rendőr-
séggel, a társhatósággal és a lakos-
sággal együtt. Ezek a segélyhívók 
arra adnak lehetőséget, hogy ebbe a 
munkába a lakosságot is jobban be-
vonjuk – mondta el Kriza Ákos pol-
gármester, az erről szóló megállapo-
dás aláírásakor.

Bővültek a funkciói a Széche-
nyi utcán működő Bűnmegelőzési 
Centrumnak is. 2012 szeptemberé-
től közbiztonsággal, közrendvéde-
lemmel kapcsolatos ügyfélszolgá-
latot, valamint közrendvédelmi 
referensi, felzárkóztatási referen-
si, civil és egyházi szervek referen-
si, esélyegyenlőségi referensi foga-
dóórát indítottak itt be, a lakossági 
problémák minél szélesebb körű 
megismerése, közvetlen elérheté-
si lehetőség biztosítása, problémák 
feltárása, értékelése, feldolgozása, a 
hatékony segítség kialakítása érde-
kében. 

Az irodában minden hónap első 
keddjén koordinációs megbeszélé-
sen vesznek részt a közterület-fel-
ügyelet, a rendőrség és a polgár-
őrségek vezetői, valamint – 2011 
novemberétől – a közrendvédelmi 
referens is. Itt értékelik az előző hó-
napot, megbeszélik a következő hó-
nap főbb feladatait. Ez lehetőséget 
nyújt a közvetlen és azonnali infor-
mációcserére és a közös szolgálatok, 
nagyobb rendezvények biztosításá-
nak szervezésére. Jelenleg nyolc 
polgárőr-egyesület működik a vá-
rosban, lefedve Miskolc teljes köz-
igazgatási területét.

Feljelentések, bírságok
Az ellenőrzések során 700 feljelentés született lakcímbejelentés elmulasztása és csendháborítás 
miatt. 2012-ben lakcím-bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt 301 esetben 8000–20 000 
forint közötti pénzbírságot szabtak ki, jelenleg is mintegy 90 eljárás van folyamatban. A lakcím-
bejelentési kötelezettség elmulasztása szabálysértési eljárás keretében már nem büntethető, az 
egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 15/2012 önkormányzati rendelet 
alapján azonban 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
Megszigorították a település szintű lakóhellyel rendelkező „hajléktalanok” bejelentkezését. Az 
eljárási határidő ma már 30 nap és nincs azonnal okmánykiállítás, az okmányiroda munkatársai 
helyszíni szemlét folytatnak – a volt lakcímen – s elérhetőségi lehetőséget kérnek.
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MEGNYITOTTUNK!
3527 Miskolc, József Attila út 82. (Opel Sajó)

CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK, SEGÉDANYAGOK, SZANITEREK,  
CSAPTELEPEK, KIEGÉSZÍTŐK, LAMINÁLT PARKETTÁK

Tel.: 20/429-8788, e-mail: info@bozoburkolat.hu
Nyitva tartás: h–p 8–17.00; szo 10–14.00

Családi Húsvét BogáCson
március 30., szombat: Jurta Üdülőközpont sportpályája 

10.00–14.00 Rajzversennyel, ügyességi játékokkal
Bogácsi Thermálfürdő  

19.30–24.00 „Locsolkodj termálvízzel!” – Húsvéti locsolóparty
 március 31., vasárnap: Közösségi Ház  

10.00–16.00 Nyuszitúra, „Húsvétolás” – interaktív gyermekelőadás,
 tojásvadászat, népi játszótér, kézműves foglalkozások, kisbárány- 

és nyuszisimogató, Hagyományőrző Ház 
17.00 Húsvéti meseest kicsiknek és nagyoknak egyaránt

www.bogacs.hu, turizmus@bogacs.hu l Tel.: 49/534-011
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Hirdetés

Hirdetés

 BIZTONSÁGI ŐR
intenzív OKJ- 

szakmunkásképzés, még  
a múlt évi feltételekkel !

 MISKOLC, KAZINCBARCIKA

Időpont: április 6.  
Részletfizetés!

 Tel.: 06-30/362-4411

Akció! Akció!
ÚJABB NAGYSZABÁSÚ Akció 
kEZDÔDik MÁRciUS 21–30-iG 

VALAMENNYi cOOP ÜZLETÜNkBEN!
Naposkert étolaj 100 %-os 1 l  399 Ft
Miskolci búza finomliszt 1 kg  139 Ft
Ász füstölt, fôtt császárszalonna 1 kg  1199 Ft
Ász füstölt tarja 1 kg  1199 Ft
Bella növ. habspray 241 ml  249 Ft

Egységár: 1033 Ft/l

cOOP vaníliacukor 8 g  8 Ft
cOOP vaníliaízû pudingpor 40 g  29 Ft
cOOP kókuszreszelék 100 g  99 Ft

Egységár: 990 Ft/kg

cOOP mazsola 100 g  129 Ft
Egységár: 1290 Ft/kg

cOOP rumaroma 30 ml  89 Ft
Bovita gesztenyepüré gyf. 200 g  209 Ft

Egységár: 1045 Ft/kg

Minden nap narancsízû szénsavas üdítôital 2 l  89 Ft  
Egységár: 44,90 Ft/l

Presto csemegeuborka 6–9 cm 680/350g  199 Ft   
Egységár: 569 Ft/kg

Biopon Takarékos mosópor 2 kg  899 Ft
Egységár: 449,50 Ft/kg

...és még számos, rendkívül kedvezô áron kapható termék!
Már most gondoljon a húsvéti ünnepekre, és keresse 

cOOP áruházainkat!

Az észak-Kelet Pro-Coop Zrt.  
az észak-kelet-magyarországi  

régióban jelen lévő, közel  
700 Coop üzlet élelmiszer  
és vegyi áruk mindennapi  
ellátásáról gondoskodik.

Különleges húsvéti  
ajánlatokkal,  

kedvezményekkel várjuk  
minden Kedves Vásárlónkat!

Miskolc-Avas II. ütemben
a Szent György u. 44. szám alatti 

szolgáltatóházban lévő

volt gyógyszertár
területe

363 m2 (földszint + alagsor)

eladó vagy bérbe adó
érdeklődni: 30/4782-723

Megszínesíti az ünnepvárást a közös program
Számos szokás, hagyomány alakult ki és maradt fenn a hús-
véttal kapcsolatban, hiszen ez az egyik legfontosabb ünnep 
a keresztények számára. Ezek a szokások folyamatosan (át)
alakulnak, de ez a Matyó Népművészeti Egyesület vezetője 
szerint sem baj. Van viszont valami, ami állandó: a tojásfes-
tés, és egyszerűen is lehet szépet készíteni!

A gyönyörű festett matyó tojások 
elkészítéséhez komoly technikai 
tudás kell, és persze ismeret, hiszen 
egyáltalán nem mindegy a rózsák 
formája. Viszont azok számára is 
van megoldás, akik még gyakor-
latlanok, és legfeljebb egy délutánt 
tudnak rászánni a festésre. 

Hagymával, káposztával, 
kurkumával…
A hagyományos és egyszerű to-
jásfestési technika részleteit Be-
recz Lászlóné, a Matyó Népművé-
szeti Egyesület vezetője mondja el. 
Tehát, hogyan is kell tojást vörös-
hagyma héjával megfesteni?

– Veszünk 3-4 fej hagymát, le-
szedjük a héját, és 0,5–1 liter víz-
ben megfőzzük – kezdi a leírást az 
egyesületi vezető. – Aztán hagy-
juk kihűlni a vizet a hagymahéj-
jal, ez fontos, hiszen a forró vízben 
megrepedhet a tojás. A tojáso-
kat előzetesen díszíthetjük falevél-
lel vagy gyomnövények levelével 
is úgy, hogy még a főzés előtt rá-
helyezzük azokat a tojásra, érde-
mes kevés vízzel oda is tapasztani 
a leveleket. Majd nejlonharisnyába 
húzzuk a tojást, ezzel „ráfeszítjük” 
a levelet, ezután megkötözzük a 
harisnyát a tojás egyik végénél. Ezt 
követően tesszük bele a már kihűlt 

vöröshagymahéj-lébe, és 8-10 per-
cig hagyjuk állni.

Néhány trükköt is elárult Berecz 
Lászlóné. Ha a főzőlébe 1-2 csepp 
ecetet teszünk, akkor világosbarna 
marad a tojás, amit, ha kihűlt, érde-
mes vajjal vagy zsírral átkenni, így a 
levélminták is fényesek lesznek.

A hagymahéj mellett használ-
hatunk más növényeket más szí-
nekhez: kék – vörös káposzta, zöld 
– spenót, sárga – kurkuma, barna 
– fekete tea, kávé.

– Fontosnak tartom azt a hatást, 
amit egy-egy közös festés a családok-
ra tesz, amikor szülők, nagyszülők 
gyermekeikkel, unokáikkal együtt 
tevékenykednek. Van a „varázslás-
nak” egy bensőséges hangulata, ami 
az ünnepvárást is megszínesíti.

Hagyományőrzés 
kirándulással
Az ünnepet megelőző héthez is 
számos, főleg egyházi hagyomány, 
szokás kötődik, így például a vi-
rágvasárnapi barkaszentelés, vagy 
hogy nagycsütörtökön a harangok 
„Rómába mennek”. Maga az ün-
nep azonban már kettős arcú, míg 
húsvétvasárnap inkább az egyhá-
zi szertartásoké, addig az ünnep 
másodnapján a népszokásoké és 
a családi vendégségeké a főszerep.

Csakúgy, mint más katolikus te-
lepülésen, Matyóföldön, Mezőkö-
vesden is nagy hagyományai van-
nak a húsvétnak, mondja Berecz 
Lászlóné. Húsvétvasárnap az ün-
nepi ételeket – a húst, a bort, a to-
jást, a kalácsot – elviszik az ünnepi 
szentmisére, és megszentelik. Hús-
vét hétfőjén pedig az apák fiaikkal 
gyakran együtt mennek a „lányos” 
házakhoz, ahol már ünnepi, ren-
geteg finomsággal teli vendégasz-
tal várja őket. 

– A húsvéthétfői szokások azon-
ban érzésem szerint némileg átala-
kultak – teszi hozzá. Sokan már nem 
járnak locsolkodni, hanem más ki-
kapcsolódási lehetőséget – utazás, 
kirándulás, rokonlátogatás – vá-
lasztanak, vagy a húsvét ünnepéhez 
kapcsolódó programot keresnek.

– Meglátásom szerint egyre töb-
ben érdeklődnek az olyan prog-
ramok iránt, mint például a több 
mint tízéves múltra visszatekin-

tő Matyó Húsvét. Húsvétvasárnap 
és hétfőn a régi településszerkeze-
tet megőrző Hadas városrészben 
húsvéti ételszentelés, kóstolás, hús-
véti szokások (locsolás, tojásfestés, 
írókázás) és népi mesterségek be-
mutatója, valamint folklórprogra-
mok szórakoztatják az ünneplőket 
– mutatja be az ünnepi programot 
Berecz Lászlóné, aki szerint ezek a 
programok kiszolgálják azok igé-
nyeit, akik a húsvétot már nem a 
megszokott rend szerint töltik el.

Maga is azt vallja ugyanakkor, 
hogy a hagyományok megtartása 
és az új szokások megférnek egy-
más mellett. 

– Úgy gondolom, hogy egész-
séges dolog, hiszen semmi nincs 
kőbe vésve, az ünnepek az évszáza-
dok során maguk is alakultak, fej-
lődtek. A tisztaság, megújulás irán-
ti vágy abszolút megvan ma is az 
emberekben – teszi hozzá.

Kujan I. | fotó: mezokovesd.hu

Vidám díszek – olcsón
Egyre terjed a szokás, hogy hús-
vétra nem csak kitakarítják, de fel 
is díszítik a lakást. Kevés idő- és 
pénzráfordítással is ünnepivé le-
het varázsolni a lakást!

A legegyszerűbb, ha néhány 
bimbós ágat vízbe teszünk. A 
húsvétra kinyíló virágok szép 
és üde látványt nyújtanak, külö-
nösen a sárga aranyvessző. Iga-
zi tavaszi virág a barka, és eh-
hez a legegyszerűbb hozzájutni 
az ilyen tavaszi télben is: általá-
ban árusítják a kis piacokon. A 
hatást lehet fokozni azzal, ha to-
jásfát készítünk, tehát festett to-
jásokat akasztunk az ágakra.

Mivel az egész tojás nehéz, ki 
kell fújni! Ha erre nem vállalko-
zunk, akkor vagy vásárolnunk 
kell díszeket, vagy készíthetünk 
magunk papírból. A tojás mel-
lett a lepke, a kismadár, a csibe, a 
nyuszi és a bárány is tipikus hús-
véti dísz lehet. De akár süthetünk 
is! A mézes nem csak karácso-
nyi sütemény, különösen, ha a 
szegfűszeg és a fahéj helyett in-
kább gyömbérrel, ánizzsal fűsze-
rezzük. A süteményformát éve-
kig használhatjuk, de még ennyi 

beruházás sem kell: a pogácsa-
szaggatóval készült korongokból 
könnyen tojást formálhatunk. 

A sárga tipikus tavaszi-hús-
véti szín – csak az arányokra 
vigyázzunk, mert nagyon erős 
is! Ha néhány kisebb befőttes-
üveg nyakára szép sárga szala-
got kötünk, akár vázaként, akár 
mécses- vagy gyertyatartóként 
is üde látványt nyújtanak. De 
ugyanígy használható a fűzöld 
is – vagy akár a kettő együtt.

Az ünnepi asztalt is feldobhat-
juk sárga és zöld dominanciájú 
szalvétákkal, de a virág- és hús-
véti mintás papír asztalkendők-
ből, és a kreatív boltokban készen 
kapható egyszerű fa képkeretek-
ből vidám képeket is készíthe-
tünk az ünnepre.        (fotó: F. K. Cs.)

sZínHáZi VILÁGNAp
a Miskolci nemzeti színházban

március 27-én, ...és egy kicsit már 26-án is az Úri muri előadás előtt, 18.40-től:
ÍGy KéSZüLüNK A SZÍNHÁZI VILÁGNApRA

10 perces színházi akció a nagyszínház főbejárata előtt... fölött… 
március 27., 9 órától:

VÁROSI (ASZfALT) SZÍNHÁZ
itt-ott felbukkannak így-úgy színészeink. 

Figyelje a villamosokat és a belvárosi, forgalmas csomópontokat.
10.00–19.00:

AMIT SOHA MÁSKOR NEM MuTATuNK MEG
régen vagy soha nem látott fotók a csipeszek alatt

10.00–16.00:
pINGpONGVERSENy, KIZÁRóLAG jELMEZBEN

16.00–17.00:
SZÍNHÁZI VILÁGNApI KuLISSZAjÁRÁS KOKICS péTERREL 

regisztráció a jegyirodában.
17.00–18.30:

jÁTéKSZÍNI jÁTéKOK KOMOLy KAMASZOKNAK, 
BOHó fELNŐTTEKNEK

l színházi korszakok, stílusok – gyors keresztmetszet l Gyorsöltözés-verseny. időmérés kötelező! 
l Hogy töltik a színészek a 2 perces próbaszünetet? Verseny 

l színházi villámrandi. nekünk 2 perc is elég! de abból minél több! l dalok a színházról l Kipróbálna egy igazi súgót?

REGISZTRÁCIó A jEGyIROdÁBAN! MINdEN pROGRAM INGyENES!

színházi világnapi kedvezmény a miskolci nemzeti színházban
március 27-én jegyirodánkban 20%-os kedvezménnyel válthat jegyeket
a Határtalan napok előadásaira és a POsZt versenyprogramjába beválogatott,

a vágy villamosa című produkciónkra.
Előadások: március 27., április 3., 4.
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Európa kulturális fővárosa 

Tisztelt Olvasó! Előző játékunkban a farsanggal kapcsolatos kife-
jezéseket rejtettük el. Most induló négyrészes rejtvényünkben Mis-
kolc testvérvárosa, 2013 Európa kulturális fővárosa, Kassa neveze-
tességeit rejtettük el a megfejtésekben. A megfejtéseket együtt, 
egy levélben, legkésőbb április 4-e éjfélig juttassák el a Miskolci 
Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők kö-
zött a Lamon Ajándékcentrum (Miskolc, Fonoda udvar, József At-
tila utca 74.) két darab 5000 forintos ajándékutalványát sorsol-
junk ki. 

Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Heves viták várnak önre, de ha gyorsan dönt, édes kibékülések is lesz-
nek. Figyeljen végre oda magára is, ne csupán azzal foglalkozzon, mit lát a külvilág. Valami szokatlan-
ra lenne szüksége, ami felrázza a hétköznapjait, mert az idő hiába javul, a kedve nem.

BiKa (04. 21–05. 21.) A befektetésekkel, üzleti nyereségekkel kapcsolatos terveinek nem 
kedvez az idő, halassza azokat inkább áprilisra. Új életszakasz kezdődik az életében, akár egész baráti 
társasága lecserélődhet. A jelszó: új élet, új emberek, új tervek, új támaszok.

iKreK (05. 22–06. 21.) Kerülje a plázákat, üzleteket, mert a túlköltekezés a hónap végén is 
magával ragadhatja. Az utolsó hét romantikusan telik, a tetőpont pedig az a bizonyos vasárnap lesz. Ez 
az időszak kedvezően hat baráti kapcsolataira. Ne aggódjon, sokan titokban segítik. 

ráK (06. 22–07. 22.) Meditáljon, mert ugyan álmai is megvalósíthatók, de éber gondolatai 
sokkal reálisabbak. A párkapcsolatok terén még mindig nincs szerencséje, hacsak nem a komolytalan, 
rövid viszonyok híve. Pénzére vigyázzon, ne menjen bele kétes üzletekbe.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Nyomasztja, hogy mást mutat magából, mint amit belül 
gondol. Legyen az, aki, és ha nem tetszik másnak, akkor arra nincs is szüksége. Sok új ismeretségre te-
het szert a következő napokban, a munkájában is pozitív változásokra számíthat.

szűz (08. 24–09. 23.) Plusz pénz érkezik a házhoz. Vigyázzon rá, mert ez csak átmeneti idő-
szak. Ha magányos, már nem lesz sokáig az, váratlan szerelem csöppen az életébe hamarosan. Ha van 
partnere, akkor is eseménydús napokra számíthat. A jelszó most is a békesség.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Elege van a napi rutinból. Igaza van, ha ki akar törni a sablonos 
életből, s a családban sem önnek kell lennie a mérleg nyelvének. Ahhoz, hogy új kapcsolatba kezdhes-
sen, változtatnia kell tervszerű életén. Gondolja át életét, és változtasson!

sKorpió (10. 24–11. 22.) A Mars és a Vénusz együttállásának hatása leginkább szerelmi 
életében okoz változásokat. Ha van párja, keményebben lép fel, de ne féljen, erre biztosan nem megy 
rá a kapcsolata. Vigyázzon ízületeire, mert a sok munka az egészsége kárára mehet.

nyilas (11. 23–12. 21.) Büntetlenül nem hajthatja túl sem testét, sem szellemét. Pihen-
jen végre egy kicsit, mert rossz vége lehet. A szerelem teljesen elveszi az eszét, de figyeljen oda arra is, 
hogy mit mond a józan esze. Hallgasson rá, mert hosszú távon ráfázhat.

BaK (12. 22–01. 20.) Kevés embert enged most közel magához. Talán meglepheti, hiszen 
nem ilyen a természete, de önbizalma a béka feneke alatt van. Magányos perceit töltse azzal, hogy fej-
leszti magát, ezzel önbizalma is erősödik, emberi kapcsolataira pedig pozitív hatással lesz.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Nehéz, de végre beláthatná, hogy itt az ideje megkülönböztet-
ni a lényeges dolgokat a lényegtelentől. Rengeteg energiát pocsékol el, ami egészségét is rombolhat-
ja. Értékelje át dolgait. Ez nem kerül pénzbe, de újra használható ötletei lennének.

HalaK (02. 20–03. 20.) Igazán megérinti a tavasz közeledése. Kedélyállapota is javul, ami 
pedig párkapcsolatukra, munkájukra is pozitívan hat. Menjen nyugodtan mulatni, érezze jól magát, 
hiszen miért is rontaná el vidám napjait szomorú, unalmas befejezésekkel.

Apróhirdetés
Eladó tölgy, bükk, cser, gyertyán kalo-
dás tűzifa 12 000 Ft/üzemi m3, valamint 
ömlesztett, konyhakész tűzifa 63 000 Ft/6 
üzemi m3. Ingyenes házhoz szállítás. Tel.: 
70/526-3028.

Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók már 
54 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (mű-

anyag, fa, alumínium) cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet.  Nyit-
va: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

Általános és középiskolások korrepetá-
lását humán tárgyakból, angol, német, la-
tin nyelvből is vállalom. Ár: 1300 Ft/60 perc. 
Tel.: 06-20/256-7949.

tapéták széles választékban kaphatók!

„Hagyják abba a gyűlöletkampányt!”
Helyben és országosan is nagy visszhangot keltett a március 14-i konfliktus

Országos visszhangot keltett a március 14-ei konfliktus, 
amely az MSZP miskolci rendezvényén történt. „Felszó-
lítjuk a baloldalt, hagyja abba a gyűlöletkampányt, amely 
immár nem először erőszakos akcióban nyilvánul meg 
– írta az eset kapcsán csütörtöki közleményében Selme-
czi Gabriella, a Fidesz országos szóvivője. Kiss Gábor mis-
kolci alpolgármester szerint a történtek méltatlanok voltak 
a nemzeti ünnephez, a rendszerváltás óta nem volt példa 
ilyen típusú atrocitásra Miskolcon. 

„A jelenlévő szocialisták egy cso-
portja, köztük Mokrai Mihály, mis-
kolci szocialista önkormányza-
ti képviselő az MSZP ellen békésen 
demonstrálókra rontott. Rátámadt 
egy mozgássérült, mankós asz-
szonyra, egy másik ember kezéből 
a transzparenst erőszakosan kicsa-
varta” – írta az eseményekről egye-
bek mellett közleményében a Fidesz 
szóvivője, aki szerint a bántalmazás 
szemtanúja volt Mesterházy Attila, 
az MSZP elnöke és Török Zsolt, az 
MSZP szóvivője is, akik szó nélkül 
hagyták a történteket.

Bíróságon keresik,  
védik meg igazukat
Mokrai Mihály MSZP-s önkor-
mányzati képviselő rágalmazás 
miatt feljelentést tett az egyik de-
monstráló ellen, aki véleménye 
szerint nem mondott igazat, ami-
kor a múlt héten egyebek mel-
lett azt nyilatkozta a Miskolc Te-
levízió híradójának, hogy ő, azaz 
Mokrai Mihály kicsavart egy táb-
lát az egyik ellentüntető kezéből és 

lökdösődésbe keveredett a meg-
emlékezésen. 

A szemtanú, Váraljai Zoltánné 
szerint egy körülbelül 10 fős, egye-
temistákból és hozzátartozóikból 
álló csoport csendben demonst-
rált az MSZP megemlékezése ide-
jén a korábbi szocialista kormá-
nyok ellen, amikor Mokrai Mihály 
erőszakoskodni kezdett az egyik 
tüntetővel. A sajtóban több fotó is 
megjelent az esetről.

A Miskolc Televízió az eset után 
telefonon kereste Mokrai Mihályt, 
aki nem kívánt reagálni az ellen-
tüntető állításaira. Később sajtó-
helyreigazítást kért. Magánem-
berként jegyzett levelében arról ír, 
hogy Váraljai Zoltánnét nem látta 
az ünnepségen. „Valótlan tartalmú 
nyilatkozata” pedig szerinte rágal-
mazás, ezért feljelentette. Váraljai 
Zoltánné megerősítette, fenntart-
ja állításait, igazáért pedig, ha kell, 
a bíróságon is kiáll.

Kiss Gábor alpolgármester sze-
rint, a 14-ei megemlékezésen tör-
téntek méltatlanok a nemzeti 

ünnephez. Mint mondta, a rend-
szerváltás óta nem került még sor 
ilyen típusú atrocitásra Miskolcon. 

„A nemzeti ünnepnek meg 
kell, hogy legyen a méltósága”
– Alapvetően én nem pártpoliti-
kusként, hanem várospolitikusként 
azt gondolom, hogy az ilyen nem-
zeti ünnepeknek meg kell, hogy le-
gyen az a méltóságuk, ami csakis az 
ünnepről szól – nyilatkozta a Mis-
kolc TV-nek. 

A múlt heti hóviharban Bor-
sodban is több jármű elakadt az 
utakon, köztük két olyan busz is, 
amelyek Szerencs polgármestere 
szerint az MSZP miskolci ünnep-
ségéről tartottak hazafelé. Koncz 
Ferenc szerint a két buszról kide-
rült, hogy a szocialisták által ren-
dezett március 15-ei ünnepségre 
szállítottak résztvevőket.

Kiss Gábor szerint többen el-
mondták, hogy nagyon sok, úgy-
nevezett „vattaember” érkezett a 
rendezvényre. 

– Egy miskolci ünnepléshez va-
lószínűleg nem kell busszal érkez-
niük, és sokkal kevesebb piros-fe-
hér-zöld zászló volt a rendezvényen, 
mint pártpolitikai jelkép – hangoz-
tatta az alpolgármester. 

Országos vita
Az ügyben Török Zsolt, az MSZP 
országos szóvivője is megszólalt, 
cáfolva Selmeczi Gabriella, a Fi-
desz országos szóvivője közlemé-
nyében foglaltakat, hogy „békésen 
demonstrálókra támadtak rá a szo-
cialisták az MSZP központi meg-
emlékezésén március 14-én, Mis-
kolcon”. Azt azonban közvetve ő is 
elismerte, hogy dulakodás történt a 
rendezvényen.
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Hó, válogatott, sulifoci
A nagy havazás miatt az NB I és a 
másodosztály soros fordulóját is 
törölte a Magyar Labdarúgó-szö-
vetség (MLSZ) versenybizottsága.

A múlt héten lapzártánk után 
érkezett a hír, hogy a fél országot 
megbénító havazás miatt törli az 
NB I és az NB II soros fordulóját 
az MLSZ versenybizottsága. A 
DVTK vasárnap Siófokon lépett 
volna pályára a 20. fordulóban, a 
találkozót április 10-én pótolják.

A válogatott világbajnoki selej-
tezői miatt szünetel a héten a baj-
nokság, jövő hét vasárnap játsza-
nak legközelebb a piros-fehérek 
Győrben, a listavezető ellen.

Remélhetőleg nem marad vi-
szont mérkőzés nélkül három di-

ósgyőri: Elek Ákos, Rudolf Ger-
gely és Kádár Tamás is meghívót 
kapott a románok elleni pénte-
ki hazai és a keddi törökországi 
mérkőzésre készülő keretbe.

A szünetben a klub a bázis 
megteremtésén dolgozik: az ovi-
foci őszi kezdése után az iskolák-
ban is elindítják a programot. A 
sulifoci kilenc miskolci iskolában 
startol, s első körben több mint 
ezer gyereket tanít meg a labda-
rúgás alapjaira és a futball szere-
tetére. Évfolyamonként 15 gye-
rekkel indulnak a csoportok, 
melyek kéthavonta bajnokságo-
kon mérkőznek meg egymással. 
A tanulók közül 20-30 futballpa-
lántát kiválaszt a DVTK, hogy a 
klubnál folytassa pályafutását.

Kétnapossá lett 
verseny
Tizenhetedik alkalommal 
rendeznek a víz világnap-
ja alkalmából úszóversenyt 
a Kemény Dénes Városi 
Sportuszodában a hétvégén.

Az idén kétnaposra bővült sport-
eseményre 16 klub közel 300 spor-
tolója érkezik az országból és a ha-
táron túlról. Összesen harmincnégy 
versenyszámban mérik össze tu-
dásukat az úszók az óvodás kor-
osztálytól, azaz a 2007-es születésű 
vagy annál fiatalabbaktól a felnőtte-
kig. Szombaton délután 3-kor, míg 
másnap délelőtt fél 10-kor népesed-
nek be a rajtkövek. Az uszoda szom-
bat déltől vasárnap délután 3-ig lesz 
zárva az úszóközönség előtt.

Március 23. | szoMbat » Úszás: XVII. Víz világnapi nemzetközi verseny. Kemény Dénes 
Városi Sportuszoda, 15.00 » Kerékpár: Kassa – Miskolc nemzetközi országúti verseny. Petőfi tér, 
14.00 » Kézilabda: NB II Észak-kelet, férfi, MVSI – Mátészalkai MTK. Egyetemi körcsarnok, 15.00.

Március 24. | vasárnap » Futsal: NB I. DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Univer-
zum. Egyetemi körcsarnok, 19.30 » Úszás: XVII. Víz világnapi nemzetközi verseny. Kemény Dénes 
Városi Sportuszoda, 9.30 » Asztalitenisz: MEAFC kupa Szlaboda István-emlékverseny. Egyetemi 
körcsarnok, 8.00 » Szabadidősport: 20 éves a Zöld Sportok Clubja jubileumi teljesítménytúra. 
Bükkszentkereszt, Erdészkert u. 5., 7.30.; Fittségi Sportnap. Generali Aréna, 10.30.

Március 28. | csütörtök » Kosárlabda: NB I rájátszás, DVTK – ZTE NKK. Genera-
li Aréna, 18.15.

Március 29. | péntek » Kézilabda: NB II Észak-kelet, női, MVSI – Ózdi VSE. Egyetemi 
körcsarnok, 16.00.

Március 30. | szoMbat » Vízilabda: OB I/B. MVSI – Érd-MAFC. Kemény Dénes Városi 
Sportuszoda, 11.00 » Amerikaifutball: Divízió 1. Miskolc Steelers – Dunaújváros Gorillaz. Felső-
zsolca, városi sporttelep, 15.00 » Kézilabda: NB II Észak-kelet, férfi, MVSI – Nádudvari Akarat SK. 
Egyetemi körcsarnok, 15.00 » Asztalitenisz: NB I Keleti csoport, Borsod Volán – Ceglédi VSE. Sze-
mere Szakközépiskola tornaterme, 11.00.

Március 31. | vasárnap » Labdarúgás: NB I, Győri ETO – DVTK. Győr, 18.30.
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Lemásolnák a Macik az „amerikai csodát”
Miskolcon rendezik a jövő 
héten a jégkorong Magyar 
Kupa négyes döntőjének 
helyosztóit és a Macik elő-
döntőjét. A finálé alkalmá-
ból a Miskolci Jegesmed-
vék vezetőedzőjével, Tim 
Kehlerrel beszélgettünk.

– Csalódottak vagy inkább si-
kerre éhesek a játékosok a Dab 
ellen elveszített párharc miatt?
– Természetesen csalódottak vol-

tak, mert szerettük volna megnyer-
ni a MOL Ligát egy edző és csapa-
ta számára is fárasztó versenyfutás 
végén. A vereséget követően kaptak 
némi szabadidőt hokisaink, mert 
úgy gondoltam, szükségük van a 
testi-lelki felfrissülésre. Azóta reme-
kül dolgoznak a jégen, edzői szem-
pontból kifejezetten elégedett lehe-
tek a látottakkal.

– Milyenek a csapat esélyei? 
A döntőben valószínűleg az 
EBEL-résztvevő Fehérvár lesz 
az ellenfél.

– Előtte azonban meg kell nyer-
ni a Ferencváros elleni elődöntőt, a 
zöld-fehérek mindig nehéz ellen-
félnek bizonyulnak. Aztán, ha ez 
megvan, jöhet a nagyon erős Fe-
hérvár, amely magas szinten ját-
szik, minőségi játékosokkal. Ke-
mény teszt lesz ez csapatunknak, 
de mivel egy mérkőzésen dől el 
az aranyérem sorsa, bármi meg-
történhet. Emlékezzünk csak az 
1980-as, Lake Placid-i téli olim-
piára, amikor a toronymagas esé-
lyes szovjet válogatottat legyőzte a 
hazai, egyesült államokbeli team. 

(„Csoda a jégen”, így emlegetik az-
óta a tengerentúlon azt a sikert – a 
szerző.)

– Apropó, kapusteljesítmény! 
Hogyan lehet javítani a hely-
zetkihasználáson? Az Acél-
bikák elleni negyedik mér-
kőzést végigtámadták Fodor 
Szabolcsék, de mindössze egy-
szer találtak be, pedig a helyze-
tek megvoltak.
– Vezetőedzőként az a felada-

tom, hogy kitaláljam, játékosaim 
hogyan alakítsanak ki helyzeteket. 
Aztán amikor ilyen szituációba 

kerülnek a mérkőzésen, már csak 
rajtuk múlik, hogy kihasználják 
a ziccereket és gólokat lőjenek. A 
meccseken szakvezetőként bátorí-
tani tudom csapatomat, hogy lője-
nek, aztán remélhetőleg jövő héten 
többször a hálóban köt ki a pakk.

– Üzen valamit a szurkolók-
nak?
– Ahogy többször nyilatkoztam 

már, hozzáértő és a liga legfantasz-
tikusabb közönsége a miénk. Cso-
dás épület a csapat otthona, a leg-
jobb szurkolókkal, így nagyon 
örülök annak, hogy itt rendezik az 
év utolsó mérkőzéseit.

Szerda este 6 órától a FTC-vel 
játszanak a Macik a döntőbe jutá-
sért, míg a Dab.Docler a Sapa Fe-
hérvár AV 19-et fogadja. Másnap 
délután 4 órától a bronzmeccset 
nézhetik meg a szurkolók a Mis-
kolci Jégcsarnokban, a döntő pedig 
19.30-kor kezdődik.

A torna felvezetéseként március 
26-án, kedd este szurkolói találko-
zót rendeznek a Szinvaparkban a 
sárga-feketék.

Az interjú teljes egészében va-
sárnaptól olvasható a minap.hu-n.

Soós P. | fotó: M. L.

» Döntetlennel zárult a női 
futsal NB I tavalyi döntőseinek csatája. 
Bár már 3–0-ra is vezetett a DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont a Tolna-Mözs ottho-
nában, a hazaiak egyenlíteni tudtak, így 
egy-egy ponttal gazdagodtak a csapatok. 
A DVTK 11 győzelemmel, egy döntetlen-
nel és hat vereséggel a harmadik a felső-
ági tabellán.

» Győzelemmel fejezte be a 
magyar–szlovák középszakaszt a DVTK női 
kosárlabdacsapata. Peresztegi Nagy Ákos 
együttese a Pöstyén otthonában nyert 
hosszabbítás után 83–76-ra, így három 
győzelemmel és öt vereséggel zárta a kö-
zös liga etapot. Ez a magyar alapszakasz 
harmadik helyéig repítette a piros-fehé-
reket, akik a ZTE NKK-val mérkőznek meg 
az elődöntőbe jutásért. A párharc két nyert 
mérkőzésig tart.

» Megvédték bajnoki címü-
ket a miskolci pomponosok. A Miskolc 
Steelleaders három aranyéremmel, egy 
második és egy negyedik helyezéssel tért 
haza a pomponlányok szombati, Gyöngyö-
sön rendezett magyar bajnokságáról.

» Kunkli visszatér! Szeptember 21-
én újra ringbe száll Kunkli Tivadar. A Papp 
László Budapest Sportarénában a négy-
szeres K–1-es világbajnok holland Semmy 
Schilttel mérkőzik meg a borsodi harcos, 
aki legutóbb 2011 májusában meccselt 
– ugyancsak a BS-ben –, s ütötte ki Bob 
Sappet. Akkor Kunkli azt mondta, az volt 
a búcsúmérkőzése, ősszel mégis visszatér 
a szorítóba.

röviden ››››››››››

Sport kassai kapcsolattal
Egyre szorosabb az együttműkö-
dés Kassa és Miskolc között, ezt 
mi sem példázza jobban, mint 
hogy a sport kapcsán is egyre 
több eredményről lehet beszá-
molni – hangzott el szerda dél-
előtt a miskolci városházán tar-
tott sajtótájékoztatón.

Zsiga Marcell, Miskolc alpol-
gármestere elmondta, ilyen a 
Kosice–Miskolc UCI 1.2 kategó-
riás országúti kerékpárverseny, és 
a Steelers amerikaifutball-csapat-
nak is van kassai kötődése.

Sutkó Mihály, a Magyar Ke-
rékpársportok Szövetsége elnök-
ségi tagja, a miskolci főszerve-
ző elmondta, a versenyt március 
23-án rendezik, 11 órakor Kas-
sán Richard Rasi főpolgármester 
indítja el a mezőnyt. Miskolcon a 

versenyzőket Kriza Ákos polgár-
mester üdvözli. A befutó 14 óra 
körül várható, emiatt terelésre le-
het számítani a 11-es és a 34-es 
járaton 13–14 óra között. 

Elkezdődik a bajnokság a Mis-
kolc Steelers amerikaifutball-csa-
patnak is. Mint Szegedi Máté 
edző elmondta, egy esztendeje 
talált egymásra a miskolci egye-
sület és a Cassovia Steelers, mely-
nek eredményeként az idei sze-
zonban vegyes nemzetiségű 
csapattal áll ki mind a két klub a 
saját bajnokságában, a miskolci 
szakmai stáb pedig segíti a kassai-
ak munkáját, felkészülését is. A 
honi bajnokságban az Acélosok 
március 30-án kezdik meg a küz-
delemsorozatot, Felsőzsolcán fo-
gadják a tavalyi bajnok Dunaúj-
város Gorillazt.                             H. I.

Régiós központ lesz Miskolc
Miskolcon folytatódott a Magyar 
Röplabda Szövetség (MRSZ) konzul-
tációsorozata. 

» folytatás az 1. oldalról
– A 10–15 milliárdos támogatás-
ból közel hatszázmillió juthat a 
röplabdára. Észak-Magyarorszá-
gon a férfiaknál Kazincbarcika, 

míg a nőknél a másik borsodi ki-
rakatcsapat, a szintén első osztá-
lyú Albrecht-MVSC-MVSI szék-
helye lenne a központ – jelentette 
ki az elnök. 

Ezek a centrumok kapnák meg 
a pénzügyi forrásokat, melyeket 
meghatározott irányvonalak men-
tén osztanának szét a klubok kö-

zött. Az összegből jutna eszközbe-
szerzésre is.

Tóth Tamás elmondta, a Kriza 
Ákos polgármesterrel való fórum 
előtti egyeztetésen kiderült, egy 
olyan könnyűszerkezetes csarnok 
épülhetne a városban a források-
nak (is) köszönhetően, mely ott-
hont adhatna cselgáncs-, kajak-ke-
nu-, torna-, asztalitenisz-, vívás- és 
röplabdaedzéseknek, illetve verse-
nyeknek, mérkőzéseknek.          S. P.

Világbajnok műszaki igazgató a Miskolc Autónál
Barcelonában rendezték meg a SEAT Top Servi-
ce People verseny nemzetközi döntőjét márci-
us 14–17. között, ahol hazánkat, két munkatársa 
mellett, Lövei Péter, a Miskolc Autó szervizvezető-
je képviselte – nem akármilyen eredménnyel, hi-
szen remek teljesítménnyel ő lett a világbajnok.

A Porsche Hungária tavaly ősszel hirdette meg a seAt 
márkaszervizek számára a magyarországi elődöntőt, 
melyet Budapesten rendeztek meg. Lövei Péter in-
nen jutott be a barcelonai nemzetközi döntőbe, ahol 
a márkaismereti és elméleti szakmai tesztek, valamint 
a gyakorlati feladatok sikeres megoldása után válasz-
tották ki a kategóriánkénti helyezetteket.
– Lexikális tudást valójában a márkaismereti és -tör-
téneti feladatok igényeltek, a számításoknál az álta-
lános gazdasági ismereteimre volt szükség, a többi 
feladatra pedig az életben, a munkában összesze-
dett tudásom hozta a megoldást. Nagy segítséget je-
lentett az is, hogy a verseny előtt a Porsche Hungária 
szervizvezető-képzési tanfolyamot tartott – mondta 
el Lövei Péter.
A nemzetközi döntőben 26 ország – köztük Mexi-
kó, törökország, Kolumbia, Oroszország és Hollan-
dia – több mint 100 szervizvezetője és -tanácsadója, 
szerelője vett részt. A világbajnok magyar szervizve-
zető elmondta, rendkívül örül és büszke arra, hogy 
ő hozhatta haza elsőként az első helyért járó díjat. A 
Porsche magyarországi jelenléte óta ezt a díjat eddig 
még senki sem tudta elnyerni.
A Miskolc Autóházban tehát egy világbajnok szerviz-
vezető dolgozik, aki természetesen tudását és tapasz-
talatait megosztja munkatársaival, így egy rendkívül 
profi gárda végzi a Volkswagen-konszernhez tartozó 
márkák (Volkswagen, Audi, skoda és seAt) és a Volks-
wagen haszonjárművek típusainak szervizelését, és 
akár garancián túli javítását is.

Az ügyfelek az autójukhoz kapcsolódó szerviz-, alkat-
rész-, tartozék- és más ajánlataikhoz egy helyen, a le-
hető leggyorsabban és legkényelmesebben férnek 
hozzá a Go! service Program segítségével. Az ügy-
felek egy központi webhelyről elindulva ismerhetik 
meg az autójukra szabott egyedi ajánlatokat és min-
den szolgáltatást, amely a vezetés élményének gond-
talanságát, járművükkel kapcsolatos feladataik ké-
nyelmessé tételét teszi lehetővé, mindezt úgy, hogy 
a gyári háttér és a magyarországi márkaszerviz-háló-
zat minden előnyét a legkedvezőbb áron élvezhetik.
A műszaki igazgató azt javasolja, hogy minden, az au-
tóval kapcsolatos kérdés esetén a szakszervizt vegyék 
igénybe, akár egy tavaszi átvizsgálás esetén is. A Lo-
rántffy Zsuzsanna utcai szervizben szívesen fogad-
ják az összes gépkocsitípust, márkától függetlenül. A 
Miskolc Autó nemrégiben elnyerte a Fogyasztóbarát 
vállalkozás címet is, elsőként az országban. igyekez-
nek ennek megfelelni nemcsak az értékesítésben, ha-
nem a szerviz terén is.
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Innovatív termékfejlesztés  
a MIRELITE MIRSA Zrt.-nél
Ki ne szeretné a képen látható friss 
élelmiszereket, és ki nem szeretné 
a gyorsan és egyszerűen elkészíthe-
tő, egészséges ételeket a konyhában! 
Többek között ezeknek az összete-
vőknek a felhasználásával új bur-
gonya alapú tésztás termékeket fej-
lesztett ki a MIRELITE MIRSA Zrt. 
a Camden & Chorleywood kutatócég 
segítségével.

A kifejlesztett termékek: parajos ricottás, 
brokkolis füstölt sajtos, pikáns zöldséges, 
és carbonárás krokett.

Alapvető változást hoz, hogy a termékek 
nem csak fritőzben, és hagyományos módon 
olajban sütéssel, hanem mikrohullámú sü-
tőben, gáz- és elektromos sütőben, olaj fel-
használása nélkül is elkészíthetőek lesznek. 

A fejlesztés során úgy választottuk ki az 
összetevőket, és úgy alakítottuk ki a tech-
nológiát, hogy az élvezeti érték a lehető leg-
nagyobb legyen. A projekt esetében egye-
dülálló módon Magyarországon az elsők 
között vizsgáltuk a termékelőállítás „szén-
lábnyomát”,  (a termék gyártásakor szük-

séges energia előállítása során a légkörbe 
kerülő szén-dioxid-mennyiséget mutatja), 
ami segíti a fenntartható módon történő 
termékfejlesztést.

A fejlesztés állami támogatással valósult 
meg, az Új Széchenyi Terv segítségével. A 
projekt összes költsége 55 395 227  Ft volt, 
melyhez 29 125 503 Ft támogatást kaptunk 
európai uniós társfinanszírozásban.

Vigyázzunk Földünkre, és vigyázzunk 
egészségünkre!



Március 23. | szoMbat
10.00 | A Csodás Ujjak Foltvarró Klub tárlata. 

Megnyitja Prókai Margit könyvtárigazgató. Megte-
kinthető április 6-ig. II. Rákóczi Ferenc könyvtár.

10.00–13.00 | Húsvétváró családi játszóház. II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár.

15.00–19.00 | Avasi húsvét. Családi nap. Avasi 
Színházterem előtere.

15.00–20.00 | 38. Nemzetközi Formációs 
Táncfesztivál. Formációs Táncok Magyar Bajnok-
sága. Miskolc Városi Szabadidőközpont.

16.00 | Húsvéti készülődés az egész családnak. 
Nyilas Misi Ház.

20.00 | The Carbonfools-koncert. Helynekem.

Március 24. | vasárnap
09.50 | Fittségi Sportnap. Az egész napos rendez-

vénysorozat első állomása Miskolc. Családi sport- 
és egészségnap. Generali Aréna.

10.00 | Játszóház. Diósgyőri Alkotóház.
14.30, 16.30 | Játsszunk zenét a szimfoniku-

sokkal! Művészetek Háza.
19.00 | „A csend beszél tovább…”. Búcsú Bódi 

Lászlótól, Cipőtől. Művészetek Háza.

Március 25. | hétfő
14.15 | A tehetség, a világ és a deszkák. Tehet-

séggondozásról, múzeumpedagógiáról a tehetség 
napján. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

17.00 | Frankofón Fesztivál. A paradoxon komé-
diája. Diderot Színészparadoxon című műve alap-
ján. Csodamalom Bábszínház.

17.00 | Tehetségnapi rendezvény Bartók Béla 
születésének 132. évfordulója alkalmából. 
Egressy Béni Zeneiskola.

19.00 | Húsvéti hangverseny. Franz Schubert: Asz-
dúr miséjét előadja a Miskolci Egyetem Zenemű-
vészeti Intézetének több kara. Avas-déli római ka-
tolikus templom.

Március 26. | kedd
10.00 | A piros tojás legendája. A Hahota Gyer-

mek Színház előadása. Művészetek Háza.
18.00 | A forrástól a kútfőig. A Miskolci Egye-

tem kútfő projektjének víz világnapi program-
ja. Zenepalota.

18.00 | Zenés áhítat. Miskolc húsvétra készül. Jo-
seph Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán. Belvá-
rosi evangélikus templom.

19.00 | Hassler énekegyüttes és barátai. Ven-
dég: Kesselyák Gergely karmester, a „Bartók +…” 
Miskolci Operafesztivál igazgatója. Rákóczi-ház.

Március 27. | szerda
09.00–18.30 | Színházi Világnap. Aszfaltszínház, 

kulisszajárás, Játékszíni játékok, jelmezes ping-
pongverseny… Miskolci Nemzeti Színház.

10.00 | Művészeti nótaklub. Gárdonyi Művelő-
dési Ház.

17.00 | Az elvándorlásról. ArTTér. Látványtár.
17.00 | Álomdívák. Papp Janó jelmeztervező mű-

vész kiállítását Kesselyák Gergely, a „Bartók +…” 
Miskolci Operafesztivál igazgatója nyitja meg. Szín-
háztörténeti és Színészmúzeum.

20.00 | Wahorn klub. Kalandzene bátraknak. 
Wahorn András vendége a Dorota kortárs zene. 
Helynekem.

Március 28. | csütörtök
10.00 | XXIV. Országos Diákszínjátszó Találkozó. 

Észak-magyarországi Regionális Fesztivál. Művé-
szetek Háza, Balázs Győző Református Líceum.

17.00 | Borsod 2050. Műhelybeszélgetés-sorozat. 
Rákóczi-ház.

18.00 | Irodalmi Rádió. Kelet-Nyugati Átjáró.
20.00 | Beszélgetés Rutkai Borival és könyv-

bemutató. Az est után Ribbonmouthrabbit ze-
nél. Helynekem.

Március 29. | péntek
20.00 | Specko Jedno-koncert Rutkai Borival. 

Előhangolás: Egyedi Peti (Óriás), Gulyás Dávid és 
vendége, Papp Dénes (Kisavas). Helynekem.

Március 30. | szoMbat
09.00 | Tapolcai Vitamin Nap. Köszöntőt mond 

Kriza Ákos polgármester, a rendezvényt megáldja 
Kovács Imre református lelkész. Vásár, ahol gyógy-
teák mellett hagyományos eljárással készült füstölt 
termékek, házi gomolyasajt, házi sült zsír is lesz. 
Miskolctapolca, Enyedi úti autóparkoló.

10.00 | XXIV. Országos Diákszínjátszó Találkozó. 
Észak-magyarországi Regionális Fesztivál. Művé-
szetek Háza, Balázs Győző Református Líceum.

20.00 | Wonderground. Helynekem.

Március 31. | vasárnap
10.00 | Húsvéti játszóház. Diósgyőri Alkotóház.

kiállítás:
» Halász-Hradil Elemér művei magángyűjtemé-

nyekből. Megtekinthető április 6-áig. Miskolci Ga-
léria, Rákóczi-ház.

» Kemény Dió, Oelschläger-Őry Lajos építész 
emlékkiállítása. Megtekinthető április 6-áig. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

» további programok: minap.hu
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Március 25. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Március 26. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.25–06.00 Képújság.

Március 27. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Március 28. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális 
magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Március 29. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírmű-
sor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Egészségpercek 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25–06.00 Képújság.

Március 30. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.25–07.00 Képújság.

Március 31. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Krónika, heti 
hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.25–07.00 Képújság.

A miskolc televízió műsorA ››››››››››››››

progrAmAjánló ››››››››
Március 21–27. | 14.30 Európai Panoráma (EP): Drága besúgott barátaim; 

magyar | 12 | (Béke) | 15.30 EP: Tüskevár; magyar családi | 6 | (Uránia) | 16.15, 
18.00 Croodék; am. animációs | 6 | (Béke) | 17.45 EP: Holy Motors; feliratos fr. 
thriller | 16 | (Uránia) | 19.45 Zero Dark Thirty – A bin Laden hajsza; feliratos 
am. thriller | 16 | (Béke) | 20.00 EP: A házban; feliratos fr. thriller | 16 | (Uránia).

Március 28–április 3. | 15.15 Croodék; am. animációs | 6 | (Béke) | 15.30 
EP: Cycle; magyar animációs | 16 | (Uránia) | 17.30 EP: Egy veszedelmes vi-
szony; feliratos dán–svéd–cseh–német történelmi film | 16 | (Béke) | 17.45 
EP: A király látogatása; feliratos angol |12 | (Uránia) | 19.45 EP: Életem sze-
relme; feliratos francia vígjáték | 12 | (Béke) | 20.00 EP: Szabad tánc; feliratos 
fr.–belga–luxemburgi |16 | (Uránia).

Art mozi, művészetek házA ›››››››››››››››

» Vasárnap, 24-én délután 4 órától passiójátékot mutatnak be a mindszenti Millenniumi teremben. 
A nagyhét szertartási rendje a mindszenti templomban: nagycsütörtökön és nagypénteken este 6, nagyszomba-
ton este 8 óra. A minorita templomban az első két napon délután 5 órától, nagyszombaton este 8 órától, a diósgyő-
ri plébániatemplomban nagycsütörtökön délután fél 6-tól, nagypénteken fél 5-től, nagyszombaton este 7 órától.

» A jövő héten folytatódnak a nagyböjti lelkigyakorlatok a miskolci plébániatemplomokban. A Szent An-
na-templomban 24-én, virágvasárnap kezdődik a lelkigyakorlat, és tart 26-áig az esti szentmiséken, Sedon Lász-
ló kanonok, hejőcsabai plébános vezetésével.

» Szerdán, 27-én délután 3 órától a minorita plébánia szervezésében keresztúti ájtatosságot rendez-
nek a lillafüredi Szent István-barlang fölötti keresztútnál. A minorita templomban a hét első három napján dél-
után 3 órától gyóntatási ügyeletet tartanak.

» A Diósgyőri Kolping-család a Hit évében Kolping Akadémia előadássorozatot szervez. A követ-
kező alkalom március 27-én, szerdán este fél 7-kor lesz a diósgyőri római katolikus plébánia hittantermében 
(Puskás Tivadar u. 1.). Előadó Kudlik Júlia televíziós szerkesztő. Előadásának címe: A szeretet kommunikációja.

hArAng-hírek ››››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Croodék (MB premier, digitális 3D) | 
6 | 10.00, 12.00, 22.00 (szo–v), 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00
Croodék (MB premier) | 6 | 11.00, 21.00 
(szo–v), 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Képszakadás (MB) | 16 | 12.30, 22.30 
(szo–v), 16.30, 18.30, 20.30
Dől a Moné (MB) | 12 | 13.15, 17.30, 
19.30 – 21.30 (szo–v)
Halálhegy – A Dyatlov-rejtély (F) | 
16 | 19.45 – 22.00 (szo–v)
Az a bizonyos első év (MB) | 16 | 15.45 
– 22.30 (kivéve p–szo), 20.15 (p–szo)
Parker (F) | 16 | 17.45
Óz, a hatalmas (MB digitális 3D) | 12 
| 10.30 (szo–v), 13.00, 15.30, 18.00 – 
20.00 (kivéve p–szo), 20.30 (p–szo)

Die Hard – Drágább, mint az éle-
ted (MB) | 16 | 11.45, 22.15 (szo–v), 
16.15, 18.15, 20.15
Óz, a hatalmas (MB) | 12 | 12.00 
(szo–v), 14.30, 17.00
Egyesült állatok (MB) | 6 | 11.15 
(szo–v), 15.15
Pi élete (MB dig. 3D) | 12 | 11.15 (szo–v)
A csapda (MB) | 16 | 14.00 – 22.15 
(szo–v)
Személyiségtolvaj (MB) | 16 | 10.15 
(szo–v), 14.15
Boszorkányvadászok (MB digitális 
3D) | 16 | 13.45

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier. A 13 óra előtti kez-
dési időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utáni-
ak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – március 21–27. ›››››››››››

HirDetés

HirDetés

2013. április 10. szerda, 18 óra,  Mûvészetek Háza 
HACETTEPE SYMPHONY ORCHESTRA 

– TÖRÖK SZIMFONIKUS ZENEKAR KONCERTJE 
L. Kuterdem: İts Night Time Again, You and the Sky

Ének: A. N. Nihan Turnagöl  (mezzoszoprán)
Liszt: Esz-dúr zongoraverseny 

Beethoven: VII. (A-dúr) szimfónia 
Zongora: İlter Vurucu. Vezényel: Burak Tüzün       

Belépőjegy: 500 Ft    

Jegyek és információ: MKK központi jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2., telefon: 46/508-844,  

30/846-3009) www.muveszetekhazamiskolc.hu

Május 25. szombat, 16 óra, Mûvészetek Háza

HALÁSZ JUDIT-KONCERT:   
APA, FIGYELJ RÁM!

Jegyek kaphatók: a Miskolci Kulturális Központ  
központi jegypénztárában

Jegyárak:1900 Ft-os, családi jegy  
(4 fô belépésére jogosít) 6800 Ft-os áron

Jegyek és információ: MKK központi jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2., telefon: 46/508-844,  

30/846-3009) www.muveszetekhazamiskolc.hu

3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17. l Tel./fax.: 46/412-142
www.vilaglatoutazas.hu l facebook.com/vilaglatoutazas

www.vilaglatoutazas.hu  

Szeretne tevegelni? Delfinnel úszni? Feljutni az Eiffel-torony tetejére? 
Az antik kultúra vonzza, vagy a középkor művészete? 

A pörgős bulikat szereti? Inkább pihenne a tenger morajlását hallgatva?  
JöJJön be irodánkba! 

kényelmes körülmények között választhatja ki megálmodott nyaralását  
most még előfoglalási kedvezménnyel! 

Megbízható utazási irodák ajánlatai egy helyen!

kieMelt aJánlatunk: 
SPanYolorSZáG, CoSta braVa 10 nap/7 éj és 11 nap/8 éj turnusokban 
miskolci indulású autóbusszal, szállással, félpanzióval 44 900 Ft/főtől

R
-01745/98

15 éves a Világlátó Utazási iroda
Sok év tapasztalatával a hátuk mö-
gött szervezik és bonyolítják út-
jaikat. A Világlátó a spanyolorszá-
gi autóbuszos utak specialistája, de 
ajánlataikban szerepelnek más eu-
rópai tengerparti nyaralások, eu-
rópai körutak és városlátogatások, 
külföldi-belföldi szállások, egzoti-
kus utak is. 

Foglalható az irodában repülőjegy, 
reptéri transzfer, bérelhető autóbusz 
(8 fős mikrobusztól 76 személyes eme-
letes autóbuszig) és köthető beteg-
ség-, baleset- és poggyászbiztosítás is. 
érdemes már most elkezdeni nyaralá-
suk tervezését, ne várjanak tovább, hi-
szen hamarosan lejárnak az előfoglalá-
si kedvezmények!

Világlátó Spanyolországban
Csodálatos környezetben várják uta-
saikat a spanyol Vad Part gyöngysze-
mén, a Camping Cala Llevadóban 
immár 16. éve. itt a tenger csillogó, 
kristálytiszta, strandolásra, fürdőzésre 
ideális. Az innen szervezett kirándu-
lások során Katalónia számtalan kin-
csét fedezhetik fel: Barcelona a Camp 
Nou-val és a sagrada Familiával, 
Montserrat a Fekete Madonnával, 
Dalí világa... (Nemcsak) az ifjúság szá-
mára felejthetetlen élményt nyújt a 
delfinárium és a csúszdapark, illetve a 
Port Aventura, mely vetekszik a pári-
zsi Disneylanddal.

...Az utazási kiállításon…
A Világlátó Utazási iroda és a Geri-
tours közösen állítja ki az emeletes 
setra autóbuszt a miskolci utazási ki-
állításon. Az iroda a kiállítás ideje alatt 
(2013. 04. 04–06.) mindhárom na-
pon nyitva tart, kollégáik kényelmes 

körülmények között fogadják az ér-
deklődő utasokat, kedvezményes 
utazási ajánlatokat kínálva. Az iroda 
a spanyolországi nyaralásokra az új 
típusú setra emeletes autóbusszal 
szállítja utasait, (setra s431 Dt, 76 +3 
üléses, légkondicionált), amely maxi-
mális kényelmet, biztonságot nyújt 
az utasoknak.

…A régiségvásáron...
A régiségvásár melletti területen 
2013. 04. 07-én roadshow-t tarta-
nak, ahol a Világlátó Utazási iroda és 
a Geri-tours szintén közösen állítja ki 
és mutatja be az emeletes setra au-
tóbuszt. érdemes eljönni, hogy meg-
tekintsék a buszok királyaként emle-
getett járművet! érdemes jelentkezni 
ezen a napon a kiállított autóbusznál, 
vagy az iroda honlapján a hírlevél-
re, mert a regisztrálók között értékes 
ajándékokat sorsolnak ki! A rendez-
vényen sangria-kóstolással várják az 
érdeklődőket.

...Miskolc belvárosában
tágas, hangulatos irodában várják 
a kollégák az utazni vágyókat a szé-
chenyi-negyedben (a széchenyi utca 
és a régiposta utca közötti lakópark-
ban). találja meg álmai útját – elérhe-
tő áron!

www.vilaglatoutazas.hu
facebook.com/vilaglatoutazas

Egész nap: NYUSZISIMOGATÓ LABIRINTUS, 
TOJÁSFESTÉS, HÚSVÉTI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ, 
HAGYOMÁNYOS LOCSOLKODÁS, AGYAGBANDA 

TÁNCHÁZ, CSOKITOJÁS-KERESÉS,  
BORÓKÁS NÉPI JÁTÉKPARK 

A felső várban 12, 15 és 17 órakor: 
KÓBOR LOVAGOK BEMUTATÓJA,  

FEGYVERTAPOGATÓ

Részletes program:  
www.diosgyorivar.hu, www.adymuvhaz.hu. Tel.: 533-355

Április 1-jén, húsvéthétfőn:

hÚsvéti sokadaloM
a diÓsGYőri várban!
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90 éve, 1923. március 19-én ala-
kult meg a Lévay József Közműve-
lődési Egyesület. (Elődje az 1899-
ben létrejött Borsod-Miskolci 
Közművelődési Egyesület volt.) 
Célját a miskolci és borsodi iroda-
lom ápolásában, a hagyományok 
összegyűjtésében és feldolgozásá-
ban határozta meg.

165 éve, 1848. március 21-én je-
lent meg Tóth Lajos nyomdájában 
Heilprin Mihály „Nemzeti Őrdal” 
című toborzója, amely végigkísér-
te a miskolci honvédeket harcaik 
során. Szerzője Szemere Bertalan 
fogalmazója lett. (Ezzel egy idő-
ben született a „Miskolczi Nemzet-
őr Dal” is, amelynek szerzője Garas 
Samu nemzetőr volt.)

386 éve, 1627. március 22-én 
Borsod vármegye fogadalmat tett, 
hogy Bethlen Gábor erdélyi fejede-
lem és II. Ferdinánd király között 
1621-ben Nikolsburgban megkö-
tött béke értelmében „amíg a fe-
jedelem életben lesz, a király ellen 
nem fog fegyvert”.

Hétforduló ›››››››

Összeomlott 
a tetőszerkezet

Vélhetően a felgyülemlett hó sú-
lya alatt kedden összeomlott az a 
védő tetőszerkezet, amelyet a ta-
polcai ásatás helyszínének meg-

óvása érdekében építettek. A sta-
tikusok már vizsgálják az omlás 
okait, a takarítást követően pe-

dig az is kiderül, sérült-e a régé-
szeti lelet. A leleteket a téli, csa-

padékos időjárástól megóvandó 
építették az ásatás helyszínén. 
A tervek szerint, ha beáll a jó 

idő, az érdeklődők látogathatják 
majd a feltárt területet.

(fotó: Juhász Á.)

bestseller ›››››››››››››››››››››››››››››››

Eben Alexander: 
A mennyország létezik
Több ezer embernek volt már halálon 
túli élménye, de a természettudomá-
nyok kutatói állítják: túlvilág nincsen. 
Eben Alexander idegsebész is ilyen volt. 
Tisztában volt azzal, hogy a halálközeli 
élmény létező jelenség, de úgy gondolta, 
csupán a trauma által megviselt idegpá-
lyák terméke. Egy nap viszont az ő agyát 
is megtámadta egy ritka betegség. A 
homloklebenye, amely az érzelmekért és 
gondolatokért felelős, teljesen leállt. Hét 
napig kómában feküdt, majd amikor az 

orvosai már feladták a reményt, egyszer csak kinyitotta a szemét, és 
visszatért az életbe. Történet egész világnézetünket felforgathatja. 

Kati Marton: 
Párizs – Szerelmeim története
A magyar származású amerikai új-
ságíró, Kati Marton új könyve műfa-
ja szerint memoár, angol alcíme sze-
rint „love story”, valójában szerelmi 
vallomás, szerelmeinek története. 
Fordulatokban gazdag életének szin-
te minden fontos eseménye Párizshoz 
kötődik: itt járt egyetemre 1968-ban, 
itt szövődött romantikus kapcsola-
ta első nagy szerelmével, gyermekei 
apjával, Peter Jenningsszel, a közis-
mert amerikai tévés újságíróval, vá-
lása után itt alakult barátsága mély és tartós szerelemmé későbbi 
férjével, Richard Holbrooke amerikai diplomatával. Regényszerű 
könyve személyes korrajz.

GéniuSz Könyváruház
3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
webáruház: www.geniusz.hu
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

Akkor és most…  Egy „jelkép” épület 1949-ből. A Tizeshonvéd 
utca képét a háborús romeltakarítás után először a mai Malomszög 
utcára homlokzattal néző, háromemeletes bérház felépítése és át-
adása változtatta meg. A hagyományos építőanyagból és techniká-
val készült épületet még további négy követte. (Ma is A, B, C, D, E 
jelű bérházak, 3042-es törzsszámmal.) Schnall-házaknak nevezték 
őket Ybl-díjas tervezőjükről, Schnall Józsefről. Az épületeknek a fő-
utca kereskedő- és üzletházaival szemben egy új stílust kellett meg-
jeleníteni. Az alápincézett, földszint plusz háromemeletes lakóház, 
két széles erkélyes megjelenéssel, 24 családnak biztosított otthont. A 
fényképen látható környezetében még 3 hasonló épült, így 96 lakást 
alakítottak ki bennük. Az ötödik 16 lakásos. Az épületet Gálffy Imre, 
a polgári korszak utolsó polgármestere vette át Borbíró Virgil állam-
titkártól, aki szintén jeles építész volt. 
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

Akinek a szeretet a hivatása
Országos kampány indult 
azért, hogy a nevelőszü-
lői hivatást népszerűsítsék. 
Oroszné Németh Éva 18 
éve szenteli ennek a hiva-
tásnak az életét.

Ha valaki azt gondolja, az „áll” 
nevelőszülőnek, akinek nincs sa-
ját gyermeke, az bizony téved. 
Éva saját fia már felnőtt, és kire-
pült a családi fészekből. A dön-
tés, hogy ezzel foglalkozzon, a 
hivatásából adódott: gyermekvé-
delemben dolgozott előtte is, ám 
egy betegség megakadályozta ab-
ban, hogy dolgozni tudjon. Ha 
pedig ő nem mehetett a gyere-
kekhez, hát azok mentek hozzá. 

– Először csak egy gyerek ne-
velésére vállalkoztunk, de az-
tán sorban jöttek a többiek. Most 
már hosszú évek óta szinte folya-
matosan nyolc gyermek nevelke-
dik nálunk, egészen kicsitől a ti-
nédzserig vállaltuk a nevelésüket 
– mondja Éva mosolyogva. 

De nem rettentek meg az iga-
zán komoly feladatoktól sem, be-

teg, bántalmazott, fogyatékkal 
élő gyermekeket is otthonukba 
fogadtak, hogy a szeretet, odafi-
gyelés segítségével gyógyulhassa-
nak a láthatatlan sebeik.

Éva hangsúlyozza a szakmai 
munka fontosságát is, és azt, hogy 
mindent alá kell vetni a gyermek 
érdekének. Bár minden, hozzájuk 
került gyerekhez kötődtek, még-
is többüknek segítették az örök-
befogadását, illetve néhányukat 
visszagondozták a saját családjá-
hoz. Jó néhányuknak azonban ők 
maradtak a családjuk.

– Bár ez is egy munka, mint a 
pedagógusé vagy a szociális szak-
emberé, de ezt csak szeretettel le-
het csinálni, és egyszerűen nem 
lehet abbahagyni.        H. I. | fotó: J. Á.

köztünk élnek ›››››››››››››››››››››››››››››››

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai 
kapu): 46/560-080; MISEK Diósgyőr: 46/531-799; Fogorvosi ügyelet (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi ügyelet (GYEK 
– Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély 116-123. áldozatsegí-
tő vonal: 80/225-225. MihŐ-ügyelet: 46/379-360. MivÍz-ügyelet: 46/519-
339. éMáSz-hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-
579. Közlekedési lámpák meghibásodása (0–24 óra): 46/514-949. in 
Memoriam Temetkezés (halottszállítás): 46/353-909, 30/677-7958. állat-
egészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok): 46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ›››››››››››››››››››››››››››››››

Croodék
A Crood igazi modern család. 
Abban az ősi, elfeledett korban él-
nek, amikor a természet még kí-
sérletező szakaszában van. Fura 
lények és növények veszik körül, 
vagy próbálják megenni őket, de 
ők nem hagyják magukat. Sokáig 
nem dugják ki az orrukat barlangjukból, de egy szerencsétlen baleset 
következtében kénytelenek előjönni. Attól kezdve számukra csupa ka-
landból, meglepetésből és váratlanul felbukkanó húsevőkből áll az élet.

amerikai animációs vígjáték, korhatár 6 év | Művé-
szetek háza, Béke-terem: március 21–27., 16.15, 
18.00; március 28–április 3., 15.15

filmajánló ›››››››››››››››››››››››››››››››

Névadó – Aulich Lajos
Az Avas keleti részén, észak-
ról a Perczel Mór, délről a 
Szabadságharc utca által 
övezett, illetve azokban 
folytatódó utcánk. Az el-
nevezés egyidős a város-
résszel, korábban a Győri 
kapuban volt Aulich utca. 

Pozsonyban született, ta-
nulmányait magániskolában 
végezte, majd 19 éves korában hi-
vatásos katonai pályára lépett. Részt 
vett a Napóleon elleni háborúban, 
számos helyen szolgált, de a sza-
badságharc előtt Pozsonyban ál-
lomásozott. Ő volt az utolsó rendi 
országgyűlést (1847–1848) bizto-
sító katonai egység parancsnoka. 
A szabadságharc alatt járt a dél-
vidéki hadszíntéren, majd felada-
ta Pozsony védelme lett, 1849 ele-

jén a Felső-Tiszáig vezette 
csapatait. A szabadság-
harc végső szakaszában 
a Szegedre települt kor-
mány hadügyminisztere 
lett. Követte a kormányt 
Aradra is. A követke-

ző napon lemondott tisz-
téről, Görgey hadseregéhez 

csatlakozva tette le a fegyvert. 
Az Aradon kivégzettek között az 
utolsó előtti volt. 

(1793–1849 között élt, a hadsere-
get tartotta élete céljának, így nem 
is nősült meg. Görgey tábornok a 
stratégát tisztelte benne. Miskolcon 
1849. február 21–23. között járt, 
amikor a kápolnai csatára indulva 
hat főtiszt – később tábornok – tar-
tózkodott városunkban.) 

D. I.

Vendéglátós verseny. Miskolcon rendezték a II. Schnitta Sá-
muel Szakmai Tanuló Verseny döntőjét. A vendéglátós szakmákat 
oktató középiskolák megmérettetésén hét regionális győztes – Haj-
dúszoboszló, Kaposvár, Veszprém, Sopron, Kecskemét, Budapest és 
Miskolc – két szakácsból, egy cukrászból és két pincértanulóból álló 
csapata mérte össze tudását. Miskolcot a Szentpáli István Kereskedel-
mi és Vendéglátó-ipari Szakközép- és Szakiskola képviselte – sikerrel, 
a szoboszlóiak mögött a második helyet szerezték meg. (fotó: Juhász Á.)

Ha jogi problémájuk, kérdé-
sük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra ír-
ják rá:  „Mindenkit érhet jog-
eset”. E-mail címünk: info@
mikom.hu. Dr. Strassburger 
Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

jogeset ›››››››››››

Miskolc orosz 
megszállásáról
„Én is mint megyebeli esküdt, ne-
hogy az orosz tábornokok ál-
tal szervezett tisztviselők sorá-
ba kényszerítessek, mint bujdosó 
menekült Tardonán részesültem 
Szentimrey Pál szívélyes vendég-
szeretetében. Ugyanekkor volt Jó-
kai Mór a szintén tardonai birto-
kos, Telepy Károly pesti színész 
vendége, mint bujdosó hazafi” – 
olvassuk Szűcs Lajos honvéd had-
nagy naplójában az 1849. júniusi 
első orosz megszállásról.

Dobrossy István




